
ــر ســعود بــن نايــف  برعايــة وتشــريف صاحــب الســمو الملكــي األمي
بــن عبدالعزيــز آل ســعود أميــر المنطقــة الشــرقية تحتفــل جامعــة 
1439هـــ  6 شــعبان  األحــد  اليــوم  بــن فيصــل  عبدالرحمــن  اإلمــام 
التاســعة  الدفعــة  ضمــن  طالبــًا   1099 بتخريــج   )2018/4/22(
والثالثــون مــن طلبــة الجامعــة والبالــغ عددهــم 5920 خريجــًا وخريجــًة.

و بهــذه المناســبة قــال معالــي مدير الجامعة الدكتــور عبدالله بن محمد 
الربيــش، تحتفــل الجامعــة بتخــرج كوكبة مــن طلبتها وتعيش هــذه األيام 
فرحتهــا الكبــرى بمناســبة حفــل التخــرج الســنوي التاســع والثالثــون، إنها 
ليلــة مــن ليالــي البهجة والســرور تتشــرف فيها الجامعــة بحضور صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أمير 
المنطقــة الشــرقية الــذي يحــرص -حفظــه اللــه ورعــاه- ســنويًا بتشــريف 
الجامعــة فــي حفــل التخــرج، ويشــارك الخريجيــن وأهاليهــم فرحتهــم 
بأبنائهــم  الذيــن جــدوا واجتهــدوا فــي طلــب العلــم، وهاهــم اليــوم 
يقطفــون ثمــار جدهــم واجتهادهــم ليســاهموا فــي  بنــاء هــذا الوطــن 
المعطــاء ويشــاركوا فــي تحقيــق التنميــة كل بــدوره وحســب تخصصــه. 

خــادم  رأســها  وعلــى  الرشــيدة  القيــادة  أن  الربيــش  الدكتــور  وأكــد 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي 
عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان 
ســخيًا  دعمــًا  ــقدم  ـُ ت ورعاهمــا-  اللــه  -حفظهمــا  عبدالعزيــز  بــن 
كافــة  فــي  ومتميــز  مبــدع  جيــل  بنــاء  أجــل  مــن  التعليــم  لقطــاع 
المجــاالت، و الجميــع يلمــس هــذا الدعــم واالهتمــام علــى أرض 
الواقــع ولعــل القــرارات الملكيــة الصــادرة أخيــرًا دليــل قاطــع علــى 
القيــادة  مــن  إيمانــًا  الوطــن،   هــذا  فــي  التعليــم  مســيرة  دعــم 
وأن  اإلنســان  فــي  هــو  إنمــا  الحقيقــي  االســتثمار  بــأن  الرشــيدة 
التطــور لــن يكــون إال بتعليــم متميــز لكــي ُيخــرج لنــا جيــل مبــدع.

ــأن جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل  ــور الربيــش ب وأشــار الدكت
تســعى لتحقيــق تعليــم ذو جــودة عاليــة وتخريــج طلبــة أكفــاء متميزيــن 
ومتنوعيــن فــي التخصصــات لتلبيــة احتياجــات المملكــة وخدمــة كافــة 
والهندســة والعمــارة والتصميــم  الطــب  فــي  المهنيــة  المجــاالت 
والقانــون واإلدارة والتعليــم وغيرهــا مــن التخصصــات األخــرى التــي 
نأمــل أن يكــون خريــج الجامعــة مســاهمًا رئيســًا فيها، ونبــارك للطالب 
والتســديد  التوفيــق  لهــم  اللــه  ونســأل  التخــرج  هــذا  والطالبــات 
الوطــن. هــذا  بنــاء  فــي  يســاهموا  وأن  العمليــة  حياتهــم  فــي 

أمـــــير الــشـرقيـــة يـــــزف 1099 من خـريجـــي الـجــامعـــة

مجلة ســنوية تصدرها إدارة العالقات العامة واإلعالم

عدد خـاص بمناسبـة حفل التخرج 1439 هـ - 2018 م

39مجـلــــة الــخريجيـن



حضور وتميز
المنطقــة  أميــر  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو  لصاحــب  عاليــًا  نثمــن 
الجامعــة  لمناســبات  الدائــم  حضــوره  الشــرقية 
أنشــطتها  دعــم  فــي  والواضحــة  الجليــة  وبصماتــه 
اإلمــام  جامعــة  رحــاب  فــي  بــه  فمرحبــًا  وفعالياتهــا 
هــذه  فــي  ويســرني  فيصــل،  بــن  عبدالرحمــن 
للخريجيــن  والتهنئــة  بالتبريــك  أتقــدم  أن  المناســبة 
وأدعــو اللــه ســبحانه أن يكتــب لهــم التوفيــق والنجــاح 
بعلمهــم  اللــه  ينفــع  وأن  العمليــة  حياتهــم  فــي 
إنــه ســميع مجيــب. بلدهــم ومجتمعهــم  وعطائهــم 
إن الجامعــة لتســعى ألن تكــون لهــا إســهامات فــي 
خدمــة المجتمــع وتحــث طالبهــا منــذ التحاقهــم بــأن 
يشــاركوا فــي البرامــج التطوعيــة العديــدة والمتنوعــة 
كان  وبالفعــل  ســنويًا،  الجامعــة  تطلقهــا  التــي 
التطوعيــة  األعمــال  فــي  وتميــز  حضــور  لبعضهــم 
ومجتمعــه.  وطنــه  لخدمــة  يوفــق  لمــن  فهنيئــًا 

بصمة وتميز
نرحــب بصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة الشــرقية راعيــًا 
لحفلنا ومشــاركًا لنا فرحتنا وداعمًا لجامعتنا، فهذا الحضور الدائم له بيننا بال شــك داعم 
قــوي لنــا ولطــالب هــذه الجامعــة فله منا جزيل الشــكر. 
إن مــن بيــن أهــداف التنميــة الوطنيــة ومتطلباتهــا هــو 
خلــق بيئــة أكاديميــة مناســبة للتعليــم والتعلــم واإلبداع 
مخرجــات  تقديــم  إلــى  للوصــول  المواهــب  وتنميــة 
متميــزة وإرســاء منظومــة أكاديميــة متميــزة ورائــدة 
تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة، وهــذا مــا تعمــل وتســعى 
ــج  ــر تخري ــن فيصــل عب ــه جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن ب ل
طلبــة تكــون لهــم بصمــة وتميــز فــي ميــدان العمــل.
مبــروك مــن القلــب لكــم أيهــا الخريجــون هــذا التخــرج، 
ونســأل الله أن تكتمل فرحتكم بتحقيق جميع أمنياتكم 
أجلهــا. مــن  وتعملــون  لتحقيقهــا  تجتهــدون  التــي 

تنمية وتطوير
الســنوي  التخــرج  حفــل  بمناســبة  الكبــرى  فرحتهــا  األيــام  هــذه  وتعيــش  طلبتهــا  مــن  كوكبــة  بتخــرج  الجامعــة  تحتفــل 
صاحــب  وحضــور  بوجــود  الجامعــة  فيهــا  تتشــرف  والســرور  البهجــة  ليالــي  مــن  ليلــة  إنهــا  والثالثــون،  التاســع 
يحــرص  الــذي  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو 
الفرحــة. واألهالــي  الخريجيــن  ليشــارك  التخــرج،  حفــل  فــي  الجامعــة  تشــريف  علــى  ســنويًا  ورعــاه-  اللــه  -حفظــه 
إن هــذه الجامعــة لتزهــوا فرحــًا بحضــور ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية وتخريــج الدفعــة التاســعة والثالثــون مــن طلبتهــا الذيــن 
أمضوا سنوات من الجد واالجتهاد في أروقتها ونهلوا خاللها من العلم والمعرفة واكتسبوا خبرات عديدة، وتلك السنوات 
أشــبهها بمرحلــة الــزرع الــذي حــان موعــد حصــاده وجني ثماره، وإني ألشــعر بالســعادة الغامــرة لرؤية هذه الكوكبــة المتميزة من 
الخريجيــن وهــم مســتعدون لتحمــل األمانــة وتأديــة الرســالة علــى أكمــل وجــه إن شــاء اللــه.
إننــي أوجــه تهنئتــي إلــى جميــع الطلبــة مــن مختلــف التخصصــات بمناســبة تخرجهــم 
قــد  هــا  لهــم:  وأقــول  أمورهــم  أوليــاء  وأهنــئ  العلميــة،  الدرجــات  علــى  وحصولهــم 
لكــم أن تفخــروا بهــم، فقــد  العلــم فحــق  العاليــة مــن  أبنائكــم علــى المســتويات  حــاز 
أثمــرت  قــد  هــي  وهــا  رعيناهــا  اللــه  بتوفيــق  ونحــن  بســتاننا  فــي  بذرتكــم  وضعتــم 
المعطــاء. بلدنــا  وتطويــر  تنميــة  فــي  اللــه  بــإذن  ستســاهم  التــي  الطاقــات  هــذه 
وأقــول ألبنائــي الطلبــة إن الوطــن فــي حاجــة ماســة إليكــم فكونــوا خيــر عــون لوطنكــم 
واحملــوا األمانــة فأنتــم الــزاد والعتــاد لمســيرة الخيــر والنمــاء والعطــاء فــي بالدنــا الحبيبــة 
وتحت ظل القيادة الرشــيدة الحكيمة لخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز  
ــه.  ــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا الل وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األمي
متميزيــن  أكفــاء  طلبــة  لتخريــج  عاليــة  جــودة  ذو  تعليــم  لتحقيــق  تســعى  جامعتنــا  إن   
مســاهمًا  الجامعــة  خريــج  يكــون  أن  نأمــل  و  التخصصــات  جميــع  فــي  ومتنوعيــن 
لهــم  اللــه  ونســأل  التخــرج  هــذا  والطالبــات  للطــالب  ونبــارك  فيهــا،  رئيســيًا 
وطنهــم. بنــاء  فــي  والمســاهمة  العمليــة  حياتهــم  فــي  والتســديد  التوفيــق 

أ.د. عبدالله القاضي
للدراســات  الجامعــة  وكيــل 
المجتمــع والتطويــر وخدمــة 

أ.د. عبدالله الربيش
مدير الجامعة

أ.د. عادل العفالق
وكيل الجامعة لشؤون الفروع
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مستقبل زاهر
لهــم مســتقباًل  وأتمنــى  علينــا جميعــًا  الســعيدة  المناســبة  هــذه  ولذويهــم  للخريجيــن  أبــارك 
صاحــب  الســنوي  حفلنــا  ويرعــى  الفرحــة  هــذه  يشــاركنا  بمــن  ونرحــب  وموفقــًا،  زاهــرًا 
ورعــاه.  اللــه  حفظــه  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو 
وازدهــار  نمــو  بشــأن  المســؤولية  وتتحمــل  هامــًا  دورًا  موقعهــا  خــالل  مــن  الجامعــة  تتولــى 

الشــرقية  المنطقــة  فــي  فقــط  ليــس  المســتقبل  ورفاهيــة 
تعــزز  فإنهــا  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــًا  المملكــة  فــي  بــل 
جديــدة  معــارف  وتعزيــز  لتطويــر  الجديــد  المؤسســي  الــدور 
ولكــن  اإلنســان  رفاهيــة  لصالــح  فقــط  ليــس  واستكشــافات 
االقتصاديــة. التنميــة  لتحقيــق  المنطقــة  فرصــة  أيضــًا 
إنجــازات  وحققــت  الطموحــة  خطتهــا  الجامعــة  اعتمــدت  وقــد 
تأسيســية هامــة لتحقيــق النمــو والتنميــة التــي تحقــق فوائــد 
للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والمجتمــع المحلــي عامــة فــي 
المنطقــة الشــرقية والمملكــة، وهــا نحــن نحتفــل بتخــرج الدفعــة 
التاســعة والثالثــون مــن طلبــة الجامعــة ونتوقــع منهــا بمشــيئة 
اللــه أن ُتســهم فــي وضــع لبنــات جديــدة فــي صــرح الوطــن، 
ســائلين المولــى لهــم التوفيــق والنجــاح في مســيرتهم العملية.

أ.د. فهد المهنا
وكيل الجامعة

أ.د. عبدالسالم الّسليمان 
للدراســـات  الـــجامعة  وكيـــل 
الــعلمـــي والــــبحث  الـعليـــــا 
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تحقيق األمل
مــن  تميــز  كبصمــة  منحوتــًا  الطالــب  ذاكــرة  فــي  يبقــى  يــوم  هــو  التخــرج  يــوم  بــأن  الشــك 
أعلــى  علــى  للحصــول  الطــالب  أبنائنــا  بذلــه  الــذي  الجهــد  يؤكــد  حيــث  اإلنجــاز  بصمــات 
منطلــق  مــن  دراســتهم  فتــرة  خــالل  والتقنــي  والعلمــي  المعرفــي  التأهيــل  مســتويات 
أهــم  أن  كمــا  الهــدف(  إلــى  الوصــول  وســيلة  والتقنيــة  للمســتقبل  بنــاء  العلــم  )أن 
التنميــة. عصــب  هــو  الــذي  البشــري  المــال  رأس  هــو  فيــه  االســتثمار  يمكــن  مــال  رأس 
إن المتغيــرات المتســارعة فــي العالــم والتطــور التقنــي والمعلوماتــي تعتبــر األســاس فــي 
تنميــة رأس المــال البشــري فــي األلفيــة الثالثــة المعتمــد فــي أساســه علــى اإلبــداع واالكتشــاف 

واالختــراع والبحــث والتقنيــة وحجــر الزاوية لرؤيــة 2030 وللجامعات 
المســتقبل. وصناعــة  التنميــة  هــذه  فــي  األســد  نصيــب 
الحلــم  بتحقيــق  االحتفــال  يــوم  هــو  التخــرج  يــوم  إن 
يــوم  أيضــًا  وهــو  للطالــب  مشــرق  بمســتقبل  واألمــل 
ومخرجاتهــا. وأهدافهــا  لمكوناتهــا  الجامعــة  مراجعــة 
هــذا  فــي  الفرحــة  يشــاركنا  أن  بكــم  فخرهــا  الجامعــة  ويزيــد 
اليــوم أميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ــة  ــو صناع ــدود نح ــم الالمح ــف وهــو صاحــب الدع ــن ناي ســعود ب
رأس المــال البشــري فــي هــذه المنطقــة مــن خــالل مطالبتــه 
ــاء  ــة ألبن ــة والمهاري المســتمرة برفــع مســتوى المعرفــة التراكمي
المنطقــة ليتحملــوا صناعــة المســتقبل كمــا صنــع أجدادهــم مجــد 
هــذه المنطقــة وشــاركوا فــي وحــدة وطننــا هــذا حمــاه اللــه. 

سواعد بناء
ننتهز الفرصة بمناسبة يوم التخرج األغر  لتقديم التهنئة والتبريك 
لجميــع الخريجيــن والخريجــات، متمنيــن لهــم جميعــًا التوفيــق فــي 
مســيرتهم العلميــة والعمليــة، وأن يكونــوا ســواعد بنــاء لهــذا 
الوطــن، وأن ينفــع اللــه بهــم مجتمعهــم. كمــا نخــص بالشــكر كل 
مــن يشــاركنا هــذه الفرحــة الســنوية، وأخــص بالذكــر راعــي الحفــل 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة 
الشــرقية لحضــوره وتشــريفه ودعمــه المســتمر لهــذه الجامعــة.
جهــدًا  تبــذل  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة  إن 
تخريــج  خــالل  مــن  والعمــل  التعلــم  بيئــة  إلثــراء  مســتمرًا 
تعمــل  الهــدف  هــذا  تحقيــق  أجــل  ومــن  متميزيــن،  طــالب 
تدريــس متميزيــن ومتنوعيــن  أعضــاء هيئــة  اســتقطاب  علــى 
التعليميــة،  والمؤسســة  الطــالب  تقــدم  فــي  ليســاهموا 
وبنــاء بيئــة أكاديميــة محفــزة علــى التعلــم المســتمر واالبــداع 
التأهــل  عاليــة  كفــاءات  تخريــج  تضمــن  العاليــة  الجــودة  ذات 
واألخالقــي. وااللتــزام  والمهنيــة  المعرفيــة  الجوانــب  فــي 

د. غازي العتيبي
وكـيـــل الــجـامـعــة للــشــؤون 

االكاديمية



أبــدى عمــداء الكليــات والعمــادات وأعضــاء هيئــة التدريــس والمســئولين 
بالجامعــة فرحتهــم وســعادتهم بمناســبة حفــل تخــرج الدفعــة التاســعة 
والثالثــون مــن طلبــة الجامعــة مقدميــن لهــم التهنئــة والتبريــكات، داعيــن 
اللــه لهــم بــدوام التوفيــق والنجاح والتميــز في حياتهــم العملية، مقدرين 
ومثمنيــن تشــريف صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بن نايــف أمير 
المنطقــة الشــرقية للحفــل والرعايــة التــي تحظى بها الجامعة من ســموه 
الكريــم، ومشــاركة ســموه ألبنائــه الخريجيــن وأســرهم فرحــة التخــرج.

روح التالحم
وأشــار مدير عام إدارة المشــاريع والصيانة بالجامعة المهندس عبدالعزيز 
ــان ومرافــق تســير وفــق  ــة مــن مب ــى أن مشــاريع الجامع المنصــوري إل
مــا هــو مُخطــط فكثيــر منهــا قــد اكتمــل وللــه الحمــد ويجــري علــى قــدم 
وســاق تنفيــذ الباقــي، وعــن المناســبة رحــب المنصــوري بصاحب الســمو 
الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة الشــرقية وقــال إن 
لرعايتــه للحفــل وتشــريفه ُيجســد روح التالحــم بيــن المســؤول والقيــادي 
للخريجيــن وللخريجــات  وبــارك  أخــرى،  مــن جهــة  مــن جهــة والمواطــن 
زاهــرًا ومشــرقًا. لهــم مســتقباًل  وتمنــى  الســعيدة،  المناســبة  هــذه 

نرحب ونهيئ
وبــدوره رحــب عميــد كليــة الطــب أ.د. علــي الســلطان بأميــر المنطقــة 
الشــرقية، وقــال إنــه  يحــرص دائمــًا بمشــاركة الجامعــة هــذا الحفــل، كمــا 
هنــأ الطــالب والطالبــات جميعــًا تخرجهــم وخاصــة كلية الطــب، حيث تتعهد 
الكليــة بتخريــج أطبـــــــاء يمارســون مهنــة الطــب وفــق تعاليـــــم اإلســـــالم 
للمنهــج،  المســتمر  التطويــر  خــالل  مــن  وذلــك  المهنــة،  وأخالقيــات 
ــز صحــة المجتمــع.  ــة الجــودة وتعزي ــة عالي ــة صحي ــر عناي ــزم بتوفي كمــا تلت

نشاركهم الفرحة
ــة العمــارة والتخطيــط أ. د. عبدالســالم الســديري عــن  ــد كلي وأعــرب عمي
التهنئــة للخريجيــن والخريجــات فرحتهم وســأل المولى القدير أن يوفقهم 
لمستقبل باهر وزاهر وأن يخدموا بالدهم ومجتمعهم، ويضعوا لمسات 
واضحــة فــي ميــدان العمــل الســيما فيمــا يتعلــق بالعمــارة والتخطيــط.

منارة للتقدم
أمــا عميــد كليــة الصحــة العامــة د. ســلطان العتيبــي فســأل المولــى 
عــز وجــل لهــم التوفيــق و أن تكــون الكليــة منــارة للتقــدم العلمــي فــي 
المجــال الصحــي ومســاهمة فــي تقديــم العديــد مــن االستشــارات 
طلبتهــا  عبــر  واألهليــة  الحكوميــة  الصحيــة  للقطاعــات  التطويريــة 
الغاليــة. المجتمــع فــي بالدنــا  روافــد خدمــة  مــن  رافــدًا  يكونــوا  وأن 

متابعة الخريجين
وأكــد عميــد كليــة الصيدلــة اإلكلينيكيــة أ.د. مســتور الغامــدي إن الكليــة 
ومســاعدة  الماضيــة  الســنين  مــدى  علــى  خريجيهــا  بمتابعــة  تهتــم 
المقبليــن علــى التخــرج مــن خــالل برامــج وخدمــات مختلفــة تؤهلهــم 
لســوق العمــل. مشــيرًا إلــى أن الكليــة تعمــل علــى تطويــر التواصــل 
حياتهــم  خــالل  المكتســبة  الخبــرات  مــن  واالســتفادة  الخريجيــن  بيــن 
المناســبة. هــذه  والخريجــات  للخريجيــن  مبــاركًا  والعلميــة،  العمليــة 

خالص التهنئة
مــن جهتــه أوضــح عميــد كليــة الشــريعة والقانــون أ. د. عبد الواحــد المزروع 
أن الكليــة تتبنــى المنهــج الحديــث فــي التدريــس وتعمــل علــى تحقيــق 
أفضــل المخرجــات مــن خــالل اســتقطاب الكفــاءات العلميــة المتميــزة 
وانتقــاء أفضــل الطــالب لتخريــج فقيــه معاصــر ذو ملكــة فقهيــة وتكويــن 
فقهــي متمكــن، وتســعى الكليــة ألن تكــون بيــت خبــرة فــي هــذا المجال، 
مقدمــًا خالــص تهنئتــه للخريجيــن والخريجــات ومتمنيــًا لهــم التوفيــق.

مناسبة سعيدة
الدكتــور  والموظفيــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  شــؤون  عميــد  وعبــر 
نشــارك  إننــا  وقــال:  بالمناســبة  ســعادته  عــن  العبداللــه  محمــد 
لخدمــة  يوفقهــم  أن  اللــه  ونســأل  فرحتهــم  وبناتنــا  أبنائنــا 
ُأمنياتهــم. ويحقــق  أمورهــم  ُيســهل  وأن  ومجتمعهــم  وطنهــم 

عزم وتصميم
لنــا  يحــق  المعمــر:  عمــر  د.  الجامعــي  التطويــر  عمــادة  عميــد  وقــال 
المســتقبل  شــباب  مــن  وضــاءة  كوكبــة  نــرى  ونحــن  نفــرح  أن  اليــوم 
بنــاء  فــي  والمشــاركة  العطــاء  علــى  وتصميــم  عــزم  عيونهــم  وفــي 
ظــل  وفــي   2030 الثاقبــة  رؤيتــه  وتحقيــق  المعطــاء،  الوطــن  هــذا 
الرشــيدة. حكومتنــا  ظــل  فــي  واســتقرار  أمــن  مــن  بــه  ننعــم  مــا 

مستقبل واعد
د.ســامي  المجتمــع  التطبيقيــة وخدمــة  الدراســات  كليــة  عميــد  وبيــن 
إليهــا  تطمــح  ريــادة  نحــو  واثــق  بشــكل  تخطــو  الكليــة  إن  الباحســين 
ومســتقبل واعــد ينعكــس علــى مخرجاتهــا مــن الطــالب والطالبــات، 
التاســعة  الدفعــة  الفرحــة بتخريــج  الجامعــة نعيــش هــذه  و نحــن فــي 
والســداد  بالتوفيــق  لهــم  وندعــو  التهنئــة  لهــم  ونقــدم  والثالثــون 
قديــر. شــيء  كل  علــى  إنــه  وطموحهــم  أمنياتهــم  اللــه  يحقــق  وأن 

مستقبل زاهر
وعبــر عميــد كليــة طــب األســنان د. فهــد الحربــي عــن ســعادته بالمناســبة، 
لهــم مســتقباًل  الفرحــة ونتمنــى  وبناتنــا هــذه  أبنائنــا  وقــال نشــارك 
زاهــرًا وحيــاة عمليــة موفقــة. مضيفــًا تعــد كليتنــا هــي ثالــث كليــة طــب 
إال  القصيــر  عمرهــا  مــن  وبالرغــم  بالمملكــة،  تأسيســها  تــم  أســنان 
أنهــا اســتطاعت بتوفيــق اللــه، ثــم بدعــم مســتمر مــن معالــي مديــر 
ــادة فــي  ــو الري ــا نح ــش أن تكمــل طريقه ــه الربي ــور عبدالل ــة الدكت الجامع
رأســهم  علــى  و  المســؤولين  تطلعــات  يحقــق  بمــا  األســنان،  طــب 
اللــه. يحفظــه  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  التعليميــة  النهضــة  راعــي 

التوفيق للجميع
ــر  ــدي مدي ــة د. قاســم المعي ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــد كلي ــأ عمي وهن
الجامعــة وجميــع الخريجيــن والخريجــات وأوليــاء أمورهــم، مشــيرًا إلــى 
أن الكليــة تحظــى بدعــم متواصــل وال محــدود مــن قيــادات الجامعــة 
للنجــاح فــي مهمتهــا التعليميــة والرقــي بالمخرجــات األكاديميــة، متمنيــًا 
دوام التوفيــق والنجــاح للجميــع فــي مســيرتهم التعليميــة والعمليــة.
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تنمية بشرية 
آيــات  بأســمى  الراشــد  صالــح  د.  والتســجيل  القبــول  عميــد  وتقــدم 
تخرجهــم،  بمناســبة  والطالبــات  للطــالب  والتبريــكات  التهانــي 
والشــابات  الشــباب  مصــاف  فــي  يكونــوا  أن  لهــم  ونتمنــى 
المخلصيــن لنهضــة وطننــا الحبيــب المســاهمين فــي بنائــه وتقدمــه.
وأن  والثالثــون  التاســعة  الدفعــة  بتخريــج  جامعتنــا  تفتخــر  وأضــاف 
بنــاء  أجــل  مــن  وطننــا  فــي  العالــي  التعليــم  منــارات  إحــدى  تكــون 
دعــوة  مــن  تتضمنــه  مــا  بــكل  رســالتها  تحمــل  الســعودي،  االنســان 
فــي  وإننــا  المجتمــع،  وخدمــة  العلمــي  والتطــور  البشــرية  للتنميــة 
الــدور  وتقديــر  باحتــرام  نســتذكر  أن  البــد  المبــارك  الحفــل  هــذا 
بنــات  مــن  الكفــاءات  تخــرج  حيــث  جامعتنــا  بــه  تقــوم  الــذي  التنمــوي 
وأبنــاء الوطــن ممــن يســاهمون فــي مســيرة التنميــة الشــاملة فــي 
وطننــا الغالــي وذلــك لتحقيــق رؤيــة جامعتنــا و رؤيــة مملكتنــا الغاليــة.

تحقيق األهداف
وأشار عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة د. عبدالعزيز الفهيد 
إلــى أن مناســبة التخــرج مــن أهــم المناســبات التــي يعيشــها الطالب في 
حياتــه التعليميــة، فبعــد ســنوات أمضاهــا علــى مقاعــد الدراســة متنقــاًل 
ــرج مــن  ــا يبقــى حفــل التخ ــة ذكرياته ــكل مرحل ــرى ول ــى أخ ــة إل مــن مرحل
المناســبات األهــم فــي الذاكــرة، وفــي هــذا الحفــل تجتمــع إدارة الجامعــة 
ــا الســنوي صاحــب الســمو  ــاء األمــور، ويشــرف حفلن ومنســوبيها وأولي
الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة الشــرقية الــذي يحــرص 
علــى حضــور هــذه المناســبة. وبــارك للخريجيــن والخريجــات وتمنــى لهــم 
حيــاة عمليــة موفقــة وحافلــة بالعطــاء واإلبــداع. مشــيرًا إلــى أن العمــادة     
تشــجع االبتــكار واإلبــداع وتنمــي قــدرة الطــالب علــى المشــاركة الفعالــة 
ــًا الخريجيــن  ــة، مهنئ لتحقيــق الهــدف األســاس لالرتقــاء بمســتوى الطلب
والخريجــات ومتمنيــًا لهــم التوفيــق والتســديد فــي حياتهــم العمليــة.

مستقبل موفق
حفــل  إن  إلــى  الفــالح  خالــد  أ.د  األعمــال  إدارة  كليــة  عميــد  وأشــار 
التخــرج الــذي يشــرفه أميــر المنطقــة الشــرقية هــو امتــداد الحتفــاالت 
الفــرح فــي الجامعــة، وبهــذه المناســبة نهنــئ معالــي مديــر الجامعــة 
لهــم مســتقباًل موفقــًا.    ونتمنــى  وأهاليهــم،  والخريجــات  والخريجيــن 

جيل واعد
أمــا عميــد كليــة علــوم الحاســب وتقنيــة المعلومــات د. عبداللــه المهيــدب 
فأوضح أن الكلية تهدف إلى أن تكون رائدة على مستوى عالمي ُتخرج جيل 
واعــد فــي علــوم الحاســب وأن يســاهم فــي تطويــر ونقل التقنيــة، وبهذه 
المناســبة نبــارك ألبنائنــا وبناتنــا الخريجيــن والخريجــات مناســبة تخرجهــم. 

مستقبل زاهر
وقــدم عميــد كليــة التربيــة د. عــادل أبــو دلــي الشــكر لصاحــب الســمو 
راعــي  الشــرقية  المنطقــة  أميــر  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي 

الحفــل علــى تشــريفه وتكريمــه ألبنائــه الطلبــة، وتمنــى لهــم مســتقباًل 
زاهــرًا، والتوفيــق فــي حياتهــم العمليــة لخدمــة هــذا البلــد المعطــاء 
لحياتهــم  ونبراســًا  أعينهــم  نصــب  الســامية  التوجيهــات  يجعلــوا  وأن 
الغالــي. الوطــن  لهــذا  زاهــر  مســتقبل  وتحقيــق  لخدمــة  العمليــة 

مستقبل الوطن
والتنميــة  المجتمــع  خدمــة  عمــادة  عميــدة  قدمــت  المناســبة  وبهــذه 
قائلــًة:  والخريجــات  للخريجيــن  التهنئــة  القرعــاوي  نجــاح  د.  المســتدامة 
أنتــم مســتقبل الوطــن وتاجــه وحضارتــه، وفــي نجاحكــم نجــاح لــه وفــي 
ــذل فــي ســبيل مــا  ــذي ب ــوا علــى وطنكــم ال ــه، فــال تبخل رفعتكــم رفعت
وصلتــم إليــه اليــوم الغالــي والنفيــس وكونــوا عنــد حســن الظــن بكــم، 
الحبيــب. التنمويــة لوطننــا  المســيرة  تقــدم وازدهــار  وســاهموا فــي 

أهم المناسبات
وأشارت عميدة كلية اآلداب د. أميرة الجعفري أن مناسبة حفل التخرج من 
أهــم مناســبات الجامعــة حيــث يشــرفها أميــر المنطقة الشــرقية ويشــارك 
الجامعــة والطلبــة واألهالــي فرحتهــم، وتمنــت للجميــع مســتقباًل زاهــرًا. 

دعم للجامعة
تواجــد  إن  الشــيباني  أروى  د.  العلــوم  كليــة  عميــدة  وقالــت 
المنطقــة  أميــر  نايــف  بــن  ســعود  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ُأقــدم  المناســبة  بهــذه  و  الجامعــة،  لمســيرة  دعــم  الشــرقية 
التوفيــق. لهــم  اللــه  واســأل  والخريجــات  للخريجيــن  التهنئــة 

مشاركات وابداع 
الســليمان  ســليمان  ســمية  د.  التصاميــم  كليــة  عميــدة  هنــأت  و 
و  التوفيــق  لهــم  وتمنــت  المناســبة،  بهــذه  والخريجــات  الخريجيــن 
التنمويــة  الخطــط  فــي  تخصصاتهــم  عبــر  مشــاركات  لهــم  تكــون  أن 
احترافيــة. و  علميــة  وتقنيــة  بإبــداع  المختلفــة  جوانبهــا  فــي  للملكــة 

طموح عال
ــع  ــة تتمت ــت إن الكلي ــة العتيبــي فقال ــة المجتمــع د. حوري ــدة كلي أمــا عمي
بطمــوح عــاٍل للوصــول إلــى الريــادة فــي جميــع المجــاالت والحصــول 
علــى االعتمــاد األكاديمــي وتحقيــق األهــداف مــن إنشــائها، مســتعينة 
ــا االســتراتيجية  ــى خطته ــى عل ــه تعال ــد الل ــّل ومعتمــدة بع ــّز وج ــه ع بالل
التوفيــق والســداد  عــّز وجــل  المولــى  التشــغيلية، ســائلين  والخطــط 
للخريجيــن والخريجــات وأن يحققــوا أهدافهــم وطموحهــم بعــون اللــه.

نظرة المستقبل
مــن  القحطانــي  فريــال  د.  التمريــض  كليــة  عميــدة  أشــارت  بدورهــا 
المفــرح أن مهنــة التمريــض جــزء حيــوي مــن نظــرة المســتقبل لبلدنــا 
الغالــي فــي رؤيــة 2030، فرؤيــة الكليــة أن تصبــح رائــدة بمجــال تدريــس 
والمســئولين  والــوكالء  الجامعــة  مديــر  معالــي  وهنــأت  التمريــض، 
الســعيدة. المناســبة  بهــذه  وأهاليهــم  والخريجــات  الخريجــات  وجميــع 
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ابراهيم السويدان

بدر الريس

خالد الدوخي

سليمان الدامغ

 عبدالرحمن القحطاني

علي األحمد

بدر الرشيد

حمزة الشاطري

سعد العنزي

صالح الدرعة

 عبدالله العتيبي

عماد الحايك

فٔواد المعيويد

 فيصل الناظر

فواز الحربي

محمد الهاشم

أحمد الغامدي

أحمد باموسى

محمد باهيثم

محمد سعيد مقيطوف

أحمد المسلمي

بدر الرشيد

مشعل السعيدان

نواف الغامدي

حسن آل سليس

حسين الطريفي

حسن عسيري
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سعود الشمري

سميح المحمادي

صالح الروق

صالح الدرعة

صالح العقيل

عبدالرحمن حجالءطاهر بوعريش

عبدالمحسن عمرعبدالله الحاجي

علي سليس

عبدالمحسن عمر

علي الشعلة

فهد الزعبي

عمار الناصر

علي ال منصور
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فهد العتيق
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فرحتهــم  عــن  والخريجــات  الخريجــون  عبــر 
الجامعــة،  مــن  تخرجهــم  بمناســبة  وبهجتهــم 
وقدمــوا شــكرهم وتقديرهــم لمعالــي مديــر 
والــوكالء  الربيــش  عبداللــه  الدكتــور  الجامعــة 
التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  الكليــات  وعمــداء 
جهــود،  مــن  بذلــوه  ومــا  قدمــوه  مــا  علــى 
الســعيد  اليــوم  هــذا  فــي  ينســوا  لــم  كمــا 
مســيرتهم  فــي  فضــل  لــه  كان  مــن  كل 
واألســرة. الوالديــن  وخاصــة  الدراســية 

دعم وتشجيع
وبهــذه المناســبة يقــول نــواف حامــد الغامــدي: 
فيمــا  الفضــل  لــه  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 
ثــم لوالــدي  للــه  اليــوم، الشــكر  إليــه  وصلنــا 
لــي  ومســاندتهم  لتشــجيعهم  ووالدتــي 
طيلــة الســنوات الدراســية، أشــكر جميــع مــن 
ــه مــن أســاتذة وطــالب  ــه فضــل بعــد الل كان ل
وأخــص بالشــكر أعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
قســم عمــارة البيئــة لمــا قدمــوه لنــا مــن دعــم 
اللــه تعالــى أن نكــون عنــد  وتشــجيع، نســأل 
حســن الظــن وأن نقــدم الصــورة الحســنة فــي 
مســتقبلنا تعكــس مــا قــدم لنــا مــن علــم ودعم. 

فرحة تخرج
فرحــة  عــن  مقيطــوف  ســعيد  محمــد  وعبــر 
صفحــة  انطــوت  قــد  هــا  بالقــول:  تخرجــه 
الجــد  كان فيهــا  الحيــاة صفحــة  مــن صفحــات 
واالجتهــاد علــى الــدوام دام لخمــس ســنوات 
يــوم  هــو  وهــا  والمعرفــة،  العلــم  أجــل  مــن 
مــع  وســعادتنا  فرحتنــا  بــه  نشــارك  تخرجنــا 
مــن  أم  األســرة  مــن  كانــوا  ســواء  الجميــع 
األصدقــاء أو الزمــالء أو حتــى مــن األحبــاب.
أجــل  مــن  وبــذل  ســعى  مــن  لــكل  فهنيئــًا 
أمــي  لــك  هنيئــًا   ، اإلنجــاز  هــذا  تحقيــق 
ســبحانه  الخالــق  بعــد  توفيقــي  ســر  فأنــت 
فــي  قدوتــي  فأنــت  أبــي  لــك  وهنيئــًا 
ســندي  فأنتــم  إخوتــي  لكــم  هنيئــًا  حياتــي، 
أصدقائــي  لكــم  وهنيئــًا  اللــه،  بعــد  وذخــري 
الدراســية. ومســيرتي  دربــي  رفقــاء  فأنتــم 
بخالــص  اتقــدم  أن  اال  يســعني  ال  وختامــًا 
فــي  مشــرفي  إلــى  والعرفــان  الشــكر 
وإلــى  عويضــة  أحمــد  الدكتــور  التخــرج  بحــث 
مــن  جميعــًا  فأنتــم  الكــرام  أســاتذتي  جميــع 
الختــام. مســك  وكنتــم  الطريــق  لــي  أنــار 

تاج النجاح
فيقــول:  الســويدان  إبراهيــم  الخريــج  أمــا 
الــذي خلقنــا وفّضلنــا علــى كثيــٍر  الحمــد للــه 
كل  علــى  للــه  الحمــد  تفضيــال،  َخَلــَق  مّمــن 
الــذي  للــه  الحمــد  شــيء،  كل  وقبــل  شــيء 

كليــة  مــن  التخــرج  وهــو  أهدافــي  إحــدى  إلــى  بالوصــول  علــي  مــنَّ 
الهندســة، الفضــل يعــود للــه ثــم إلــى أبــي القائــد، وإلــى أمــي الغاليــة 
أمــل الحيــاة، رفــع اللــه قدرهــم، وإلــى إخوتــي وأســاتذتي وكل مــن 
لــه فضــل علــي أقــول لكــم: هــا أنــا ألبــُس تــاج النجــاح رافًعــا بــه رايــة 
العلــم، فتعــب الســنين وســهر الليالــي قــد حصدتــه، ومــا مــررت بــه مــن 
صعوبــات قــد زال، وســأمضي -بــإذن اللــه- إلــى طريــٍق أســمى، وارتقــاٍء 
أعلــى بســلم العلــم ألحقــّق العمــل بمــا يرضــي اللــه وأخــدم أمتــي 
ــج. ــكل خري ــارك ل ــه، اللهــم وفــق وب ــي وأرتقــي بالمجتمــع لنهضت ووطن

شكر وعرفان
بحمــد للــه عــز وجــل أواًل وآخــرًا بــدأ بــدر الريــس كلماتــه بهــذه المناســبة، 
مضيفــًا الحمــد للــه الــذي أتــم هــذه المرحلــة الدراســية بمنــه وتوفيقــه، 
وأخص بالشكر والداي على ما بذلوه من مجهود و دعم في المساهمة 
لتحقيــق هــذا الهــدف. وأتقــدم بهــذه المناســبة بتوجيــه الشــكر والعرفــان 
إلــى كافــة أعضــاء الكليــة بمــا بــدر منهــم مــن تعــاون و بــذل الجهــد لتحقيق 
هــذا اإلنجــاز وإلــى كافــة إخوانــي الزمالء الذين ســاهموا في مســاعدتي 
فــي اتمــام هــذه المرحلــة ســائاًل المولــى لهــم التوفيــق والســداد. 

قطفنا ثمارها
للــه  الحمــد  عــن ســعادته وقــال:  الشــاطري  الخريــج حمــزة  عبــر  بــدوره 
العلــم  مــن  بــكأس  الليلــة  نتــوج  نحــن  وهــا  بُعجالــة  الســنوات  مــرت 
طياتهــا  حملــت  التــي  الســنوات  ومــرت  مــورده  عــذب  منبعــه  صــاف 
مــرت  ثمارهــا.  قطفنــا  بالصبــر  ذلــك  ومــع  ومرهــا  الحيــاة  حلــو  مــن 
األوان  آن  وقــد  والمعرفــة،  العلــم  برصيــد  وتزودنــا  الســنوات 
يتحضننــا.  الــذي  المجتمــع  بهــذا  للنهــوض  الرصيــد  ذلــك  لنصــرف 
الغيــاب  طيلــة  علــى  ســامحوني  أخواتــي..  إخوانــي..  أمــي..  أبــي.. 
التــي  البســمة  ورســم  إلســعادكم  إال  ذلــك  ومــا  المــدة  لتلــك 
ونمــاء.  وعطــاء  بخيــر  الوطــن  ودام  فدمتــم  قبلــي.  محياكــم  علــى 

ثمرة االجتهاد
ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة كهذا قال خالد الدوخي، مضيفًا 
صفحــة كان فيهــا الجــد واالجتهــاد رفيقــًا علــى الــدوام. لحظــٌة نــودع فيهــا 
الدراســة والتعــب وجــاء وقــت الحصــاد نحصــد فيها ثمــرة اجتهادنا مودعين 
فيهــا كل اللحظــات الجميلــة, فوداعــًا لــكل لحظة حِملنــا ُحلمنا ومضينا في 
ســبيل تحقيقــه . فشــكرًا لــكل مــن ســاندنا وشــاركنا فرحــة نجاحنــا وتخرجنــا. 

حققت حلمي
العنــزي  ســعد  يقــول  المناســبة  هــذه  عــن  المختصــرة  وبكلماتــه 
المتاعــب  تتخللهــا  ومســيرة  كبيــر  جهــد  بعــد  والمنــة,  الحمــد  للــه 
بفضــل  الجامعــة  مــن  بتخرجــي  حلمــي  حققــت  اليــوم  والمعانــاة 
تعليمــي. فــي  ســاهم  مــن  ولــكل  لوالــدَي  موصــول  والشــكر  اللــه 

تحقيق اإلنجاز
والديــه  والعرفــان  الشــكر  المناســبة  بهــذه  الدامــغ  ســليمان  وخــص 
علــى مــا بذلــوه مــن مجهــود و دعــم فــي المســاهمة منهــم لتحقيــق 
الكليــة  أعضــاء  كافــة  إلــى  والعرفــان  الشــكر  و موجهــًا  الهــدف،  هــذا 
بمــا بــدر منهــم مــن تعــاون و بــذل الجهــد لتحقيــق هــذا االنجــاز وإلــى 
اتمــام  فــي  مســاعدته  فــي  ســاهموا  الذيــن  الزمــالء  إخوانــه  كافــة 
والســداد. التوفيــق  لهــم  وجــل  عــز  المولــى  ســائاًل  المرحلــة,  هــذه 

ترحيــب  .. التخــرج  حفــل  فــي  الخريجــون 
وتقديــر  شــكر  رســائل   .. الشــرقية  بأميــر 
لألســاتذة واألهل .. مشاعر بالفرح والبهجة

محمد البن عامر

محمد القرني

محمد اليامي

مرتضى ٓال جميع

منصور الخالفي

محمد الشهري

محمد الهاشم
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فرحة التخرج
الخريــج عبداللــه العتيبــي قــال بمناســبة تخرجــه هــذه الكلمــات: الحمــد للــه 
الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات أشــكر اللــه وأحمــده علــى تخرجــي، وأشــكر 
والــدي وجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس وجميــع أصدقائــي الذيــن وقفــوا 
بجانبــي فــي أصعــب األوقــات، ال شــيء يضاهي فرحــة التخرج فهي من 
أجمــل اللحظــات التــي تمــّر بحياتنــا فتعــب الســنين وســهر الليالــي ودعــاء 
الوالديــن قــد حصدنــاه، ومــا مررنــا بــه مــن ضغوطــات نفســية قــد زالــت 
ونســيناها بُمجــّرد شــعورنا بفــرح التخــرج، والتخــرج هــو نهايــة رحلــة قصيــرة 
لتبــدأ بعدهــا رحلــة أطــول وهــي رحلــة العمــل والتعلــم مــن تجــارب الحيــاة.

محطات التعب
حديقــة  إلــى  النــاس  يصــل  »ال  مختصــرًا  فقــال  الحايــك  عمــاد  أمــا 
وصاحــب  واليــأس  والفشــل  التعــب  بمحطــات  يمــروا  أن  دون  النجــاح 
المحطــات«. هــذه  فــي  الوقــوف  يطيــل  ال  القويــة  اإلرادة 

سواعد بناءة
ويقــول فــؤاد المعيــوي: الســالّم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، ِبســم اللــه 
الرحمــن الرحيــم الكريــم الُمعطــي فّلــه الحمــد والمنــه علــى عطايــاه، ثــم 
مــن الّشــكر أحــّره إلــى أمــي وأبــي اللــذان ال يجازيهــم شــيئًا ، و مــن ثــم 
إلــى رئيــس قســم الهندســة البيئيــة د. نــواف بليســي فلــه كثيــر الشــكر 
والتقديــر، إخوانــي ُســّرت بكــم مســيرتي العلميــة وازدادت بنجاحكــم 
واكتملــت بتخرِجنــا فرحتــي، فمبارك مــلء الفؤاد وحد االفتخــار بإنجازاتكم.  
وفي الختام ال يسعني إال أن أقول ربي أجعل من علمنا منبع ال يفنى 
تــزداد منــه أمتنــا واجعلنــا أُكّفــاء صالحيــن وســواعد بنــاءة يفخــر بنــا الوطــن.

أجمل اللحظات
ال شيء يضاهي فرحة التخرج هكذا يقول فواز الحربي ويصفها »من أجمل 
اللحظات التي مرت بحياتي، فتعُب السنين وسهر الليالي ودعاء الوالدين 
قد حصدُته، وما مررُت به من ضغوطات نفســية قد زالت ونســيُتها بُمجّرد 
شــعوري بفرحــة التخــرج، اليــوم أنهيــت المرحلــة الجامعية وأصبحُت مهندســًا 
الشــكر الكبيــر للــه، أحمــُده وأشــكُر فضلــه، وأطلــُب منــه التوفيــق والســداد.
شــكرًا أمــي شــكًرا أبــي علــى دعواتكــم لــي ورضاكــم عنــي الــذي بفضلــه 
وصلــُت لمــا أنــا عليــه اآلن. أشــكر أعضــاء هيئــة التدريــس علــى جهودهــم، 
إخواني وأصدقائي الطالب رسالُة شكٍر وامتناٍن لكم ُكنُتم خير عوٍن وسند.

لحظة تاريخية
ــات وفــي  ــم بنعمــه الصالح ــذي تت ــه ال ويقــول فيصــل الناظــر الحمــد لل
هــذا اليــوم الكريــم الــذي طــال انتظــاره بعــد مشــوار دام لخمســة أعــوام 
كانــت مليئــة بالتعــب والجهــد أعلــن تخرجــي وأقــول لقــد هرمنــا مــن أجــل 
هــذه اللحظــة التاريخيــة, وأتوجــه بالشــكر لمــن كانــوا الدافــع لدراســتي 
أمــي وأبــي وأســأل المولــى عــز وجــل أن يقدرنــي علــى رد جــزء ممــا 
قــول  عليهــم  انطبــق  الذيــن  لزمالئــي  بالشــكر  أتوجــه  لــي.  قدمــاه 
لقمــان الحكيــم »رب أخ لــم تلــده أمــك« وأخيــرًا أســأل اللــه أن يوفقنــا 
دئمــًا لمــا يحــب ويرضــى ويجعلنــا دائمــا ذخــرًا و ســندًا لهــذا الوطــن.

فضل ونعمة
الخريــج بــدر الرشــيد يكتــب هــذه الكلمات لهذه المناســبة: بســم الله الرحمن 
الرحيــم والصــالة والســالم علــى أشــرف االنبيــاء والمرســلين، الحمــد للــه 
علــى تمــام فضلــه ونعمتــه، الحمــد للــه دائمــًا وابــدًا الحمــد للــه علــى تخرجنا 
وانتهــاء ســنوات الدراســة الجامعيــة. الشــكر أواًل ألبــي وأمــي على دعمهم 
ووقوفهم معي في هذه الســنوات. ثم الشــكر موصول لعائلتي جميعًا. 
أشــكر إخوانــي الطــالب المهندســين علــى تعاونهــم ومشــاركتهم لــي 
ســنين الدراســة واتمنى لهم التوفيق في حياتهم الدراســية والشــخصية. 
وفــي الختــام اســأل اللــه أن يجعــل مــا درســناه نافعــًا لنــا فــي الدنيــا واآلخرة. 

تحقيق الحلم
بعــد  النعــم,  تــدوم  بحمــده  الــذي  للــه  الحمــد  األحمــد  علــي  ويقــول 
توفيقــه تعالــى قــد أتممــت دراســتي، وبهــذه المناســبة أود أن أشــكر 
والــداي العزيــزان وجميــع أفــراد عائلتــي الذيــن لهــم الفضــل بعــد اللــه 
بتوجيهــي وتحفيــزي علــى الجــد و االجتهــاد ولدعمهــم المتواصــل لتحقيــق 
زمالئــي  و  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  كافــة  أشــكر  وايضــًا  الحلــم،  هــذا 
خــالل  الدائــم  وتعاونهــم  المســتمرة  مســاعدتهم  علــى  المهندســين 
ــع. ــق و الســداد للجمي ــز وجــل التوفي ــى ع ــرة الدراســية ســائاًل المول الفت

اجتهاد وتعاون
ويوجــه عبدالرحمــن القحطانــي بهــذه المناســبة كلماتــه لزمالئــه بالقــول: 
إخوانــي الطــالب، هــا قــد مــرت خمــس ســنين تكللــت بالنجــاح والتوفيــق 
بعــد تعــب وخــوف مــن مســتقبل غيــر معلــوم، ومــا هــذا إال بتوفيــق مــن 
رب كريــم عليــم بمــا فــي النفــوس ثــم دعــاء صــادق مــن والديــن واجتهــاد 
ــم، كل  ــر مــن أســاتذة العل ــرص كبي ــن شــباب المســتقبل وح ــاون بي وتع
هــذا ســوف يكــون فــي مصلحــة هــذا البلــد األميــن وتحقيــق رؤيتــه. 

أحلى هدية
أن  ممكــن  هديــة  »أحلــى  هــو  التخــرج  بــأن  الهاشــم  محمــد  ويصــف 
يهديهــا الشــخص لنفســه، هــي تعتبــر حصيلــة تعــب أمــي وتحفيزهــا 
ــه يطــول بأعمارهــم«. ــي الل ــي و والدت ــدي و جدت ــا لج ــي، أحــب اهديه ل

يوم حصاد
عنــاء  بعــد  حصــاد  يــوم  هــو  التخــرج  باهيثــم  محمــد  الخريــج  ويضيــف 
وجــد ومثابــره وال يســعني فــي هــذه الفرحــة إال قــول الحمــد للــه مــا 
تناهــى درب وال ُختــم جهــد وال تــم ســعي إال بفضلــه ثــم لعائلتــي علــى 
دعمهــم الدائــم والمتواصــل ودفعــي لألمــام، كذلــك ال أنســى دعــم 
وتوجيــه وارشــادات جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل علــى جهدهــم 
فــي متابعــة الطــالب وإرشــادهم لــكل مــا هــو فــي صالــح الطــالب. 

ذكريات كثيرة
ويقــول مشــعل الســعيدان الحمــد للــه والشــكر لــه بعــد عنــاء وتعــب 
تعــب  يضيــع  ال  اللــه  إن  حقــًا  مهندســًا،  وأصبحــت  حلمــي  تحقــق 
إنســان جــد واجتهــد. أشــكر أبــي وأمــي، أخــي وأختــي علــى دعمهــم 
ومســاندتهم وثقتهــم بــي، واتمنــى أنــي كنــت عنــد حســن ظنهــم. 
وأشــكر أعضــاء هيئــة التدريــس علــى جميــع مــا قدمــوه مــن جهــود.
 وأخيــرًا كلمــة إلــى إخوانــي الطــالب الذيــن ســتضل ذكراهــم خالــدة فــي 
مخيلتي ما حييت فقد عشت معهم ذكريات كثيرة بحلوها ومّرها وقد كانوا 
الســند األكبر لي من بعد الله. فشــكرًا لهم ولجميع ما قدموه لي دعم. 

سر توفيقي
الحمــد  يقــول:  عامــر  البــن  علــي  محمــد  األســنان  طــب  كليــة  وخريــج 
للــه الــذي بحمــده تــدوم النعــم والشــكر للــه أواًل ثــم لوالــَدّي فبهمــا 
نفســي  أرى  أن  انتظــرت  كــم  توفيقــي.  ســّر  وهمــا  ناجــح  أنــا  حقــًا 
أصغــر  مــا  ولكــن  وأصحابــي،  وأهلــي  والــَدّي  رأس  رافعــًا  متخرجــًا 
انســكبت  التــّي  الفــرح  دمــوع  فيهــا  رأيــت  التــّي  اللحظــة  أمــام  هــذا 
والــدّي  عينــّي  فــي  والشــموخ  العــزة  ونظــرت  والدتــّي  وجنــة  علــى 
ترضــا.  حتــى  الشــكر  لــك  ربــّي  محياهمــا،  تفــارق  ال  واالبتســامة 

يوم الفرح
ويضيــف صالــح أحمــد الدرعــة مضــت خمــس ســنوات ســريًعا! إلــى اآلن 
أتذكــر العثــرات و لحظــات الفشــل و ســهر الليالــي مــن أجــل الدرجــات 
العاليــة، أتذكــر المشــاركة في موســم الحــج لخدمة ضيــوف الرحمن، أتذكر 
المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات لرفــع أســم الجامعــة. الحمــد للــه 
علــى البــالغ وصلنــا إلــى يــوم التخــرج يــوم الفــرح رِب بارك بالجهود. شــكًرا 
ــي العريقــة. ــي، شــكًرا عمــادة شــؤون الطــالب، شــكًرا جامعت أمــي وأب
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أعظم انجاز
ويشــير عبدالله عبدالعزيز الخراشــي إلى أن “يوم التخرج بأنه أجمل فرحة 
وأجمــل شــُعور وأجمــل يــوم بحياتــي وأعظــم انجــاز لي بـــ2018، الحمد لله 
بعــد تعــب وُجهــد ســنوات مضّت وصلــت لنهاية مشــواري بالجامعة. بإذن 
اللــه تخرجــي يكــون بدايــة نجاحــي بالُمســتقبل والحمــد للــه دائمــًا وابــدًا. 

ليلة مختلفة
ويقول رئيس النادي الصحي أحمد محمد المسلمي ما أجمل لحظات التخرج 
فرحــة ســنين امضيناهــا الكتســاب مهــارات شــخصية ومعلومــات أكاديميــة 
تؤهلنــا لالنخــراط فــي المجتمــع أكثــر وخدمــة هــذا الوطن المعطاء وليســت 
وحده مشاعر الخريج فمشاعر كل أم وأب وزميل قريب تحلق فرحًا للسماء. 
فشــعور فرحــة التخــرج شــعور ال يوصــف وتعجــز أبيــات الشــاعر فــي 
كتابــة أبياتــه ويقــف قلــم الكاتــب حائــرًا فــي وصفــه فــرح ال يضاهــي أي 
فــرح، لــم تكــن هــذه الليلــة مجــرد ليلــة كباقــي الليالــي إنهــا ليلــة مختلفــة.

ليلة متوهجة
إن  بالقــول  الكلمــات  بهــذه  المناســبة  الزعبــي  هاشــم  فهــد  ويصــف 
ــًا  ــِة فرح ــورًا و المتألق ــة ن ــِة المتوهج ــي هــذه الليل ــٌم وِف ــا هــذا عظي يومن
و ُحبــورًا و إن الجــوارح لتهــدُأ فــي هــذا اليــوم لينطــق القلــُب بفرحتــه و 
ــج  ــِة الحفــِل البهي ــا أنوارهــا ليل ــِة طالمــا انتظرن ــِه فــي ليل ــدُر بطلت ــَر الب ُيني
الجامعــة  خريجــي  َنْحــُن  هــا  االجتهــاد  بســاعاِت  أضــواَءه  أشــعْلنا  الــذي 
نلحــُق اليــوم بَركــِب َمــْن ســبقونا فــي مياديــن العمــِل و البنــاِء حامليــَن 
ــاالِت الطــِب  ــد األخــرى فــي مج ــاِء الوطــن بالي ــد و بن ــرج بي ــر التُخ ــواَء فخ ل
والتخطيــط.  والعمــارِة  والقانــون  والشــريعة  والتربيــِة  والهندســِة 

إصرار وعزيمة
إن  “إخوانــي  بالقــول  زمالئــه  فخاطــب  الــروق  محمــد  بــن  صالــح  أمــا 
مــن طمــوح  داخلنــا  بمــا يكمــن فــي  بــل  باألحــالم  تقــاس  اآلمــال ال 
وإصــرار وعزيمــة فلنحيــي الِهمــم وِلنســابق الزمــن فكلنــا أمــل وال أمــل 
بــال عمــل” و هــا نحــن اليــوم نقــف شــامخين رافعيــن الــرأس بتخرجنــا 
آمليــن مــن اللــه عــز وجــل التوفيــق لنــا فــي مســيرتنا الحياتيــة و األخرويــة.

وهج الفرحة
ويضيــف عبدالرحمــن فايــز حجالء من كلية العلــوم الطبية التطبيقية ها ُهَنا 
فــي جامعــة اإلمــام وِفي هذه الليلِة العظيمة تمتــزُج عباراُت الوداع بتهاني 
التخــُرج ُمَشــكلة وهــج الفرحــِة الــذي يُعــُم ربــوع صــرح الجامعــة ليترجــم عبــارات 
الحمــد والشــكر و التقديــر فالَحمــُد للــه أواًل علــى فضلــه و توفيقه ثم جزيل 
الشكر ألسرنا التي رعْتنا و ربّتنا و عَلمتٌنا كما ُنزجي التحية و الشكر للجامعة 
إدارًة وأســاتذًة وجميــع مــن كان لنــا ســندًا و ُمعينــًا إلكمــال مشــوار دراســتنا.

هدية التخرج
أمــا محمــد خالــد دراز فيقــول: هــا أنــا يــا ربــي اليــوم بفضلــك وجزيــل 
عطــاء ســبحانك ســهلت أمــوري ويســرتها فأشــكرك يــا ربــي جــل جاللــك 
ــي تخرجــي  ــا مملكت ــا أمــي وي ــك ي ــوم أهدي ــا الي ــى كل نعمــة. هــا أن عل
الــذي لــوال اللــه ثــم وجــودك فــي حياتــي مــا كنــت وصلــت إلنجازاتــي 
اليــوم أو حلمــت بهــا. هــا أنــا اليــوم يــا أختــي ويــا أميرتــي أهديــك تخرجــي 
الــذي لــوال اللــه ثــم تحفيــزك الدائــم لــي مــا كنــت أكملــت وحاولــت دائمــًا 
الصعــود للقمــم. وهــا أنــا اليــوم حققــت جــزء مــن أحالمــي وطموحاتــي. 
وهــا أنــا اليــوم يــا عائلتــي الكريمــة أضــم إليكــم مهندســًا ومتعلمــًا جديــدًا.

نرفع القبعات
ويصــف محمــد ســالم ال همــام هــذه المناســبة بأنهــا: لحظــات ليســت 
ككل اللحظــات حينمــا تتزاحــم فيهــا المشــاعر وتتشــابك فيهــا التعابيــر 
ابتســامات التخــرج ودمــوع الفــراق، وفــي هــذا المقــام ال يســعنا إال 
مســؤولية  عاتقهــم  علــى  حملــوا  الــذي  ألولئــك  القبعــات  نرفــع  أن 
البنــاء واإلعــداد، منحتمونــا العلــم والثقــة. فلكــم منــا عظيــم شــكرنا 
وجزيــل أمتنانــا. وهنــا أشــكر والدتــي علــى وصولــي لهــذه األيــام وهــذا 
المقــام، وُأهــدي هــذا النجــاح إلــى والــدي رحمــه اللــه بواســع رحمتــه.

تختلط المشاعر
تختلــُط  فيــه  العظيــَم،  هــذا  يوَمنــا  إّن  بوعريــش  طاهــر  ويضيــف 
ــٍة،  ــوُب مــن َأحاســيَس صادق ــُه القل ــُح بمــا ُتِكْن ــُض القرائ المشــاعُر و تفي
وجوهنــا  أجمــَل  مــا  و  الضمائــر،  فــي  مكنونــًة  كانــت  آللــَئ  فُتصيــُغ 
مــا  و  اللحظــة،  وهــذه  اليــوم  بهــذا  وابتهاجــًا  إجــالاًل  ُتشــرُق  وهــي 
ــرَة  ــا هــذه المناســبِة الســعيدة العاِط ــّم يعيشــون معن ــا وُه أســعد أهلين
ــا، فالحمــد  ــا عانين ــا، و قاســوا فــي صمــٍت م ــم انتظــروا كمــا انتظرن فك
اللــه أن بلغنــا وإياكــم هــذا اليــوم، و رزقنــا أجمــل الجنــى و الحصــاد. 

نقطة بداية
إلــى  البخيتــان “وصلنــا  علــي  يقــول حمــدان مؤيــد  الكلمــات  وبهــذه 
اللحظــة التــي طالمــا كنــا نحلــم بهــا، ونعتبرهــا نقطــة نهايــة والتــي فــي 
الحقيقــة هــي البدايــة للحيــاة العمليــة لــكل طالــب، نســأل المولــى العلي 
القديــر أن ييســر لنــا توابعهــا ويوفــق الجميــع لمــا يحــب ويرضــى”.

وقت الحصاد
ويقــول ذيــاب الضيــاف هــا قــد انطــوت صفحــة مــن صفحــات الحيــاة، 
نــودع  الــدوام، لحظــة  الجــد واالجتهــاد رفيقــًا علــى  صفحــة كان فيهــا 
فيهــا الدراســة والتعــب وقــد جــاء وقــت الحصــاد، نحصــد فيهــا ثمــرة 
فيهــا  رافعيــن  الرفــاق،  ضحــكات  لحظــات  فيهــا  موّدعيــن  اجتهادنــا، 
وداعــًا  تعلمنــا،  فــي  ســاهم  واســتاذ  دكتــور  لــكل  االحتــرام  قبعــات 
لــك لحظــة حملنــا حلمنــا ومضينــا فــي ســبيل تحقيقــه، فشــكرًا لمــن 
التوفيــق. للجميــع  متمنيــًا  وتخرجنــا،  نجاحنــا  فرحــة  وشــاركنا  ســاندنا 

أجمل اللحظات
ويضيــف ســلمان مفتــاح العيســي ال شــيء يضاهــي فرحــة التخــرج؛ 
الســنين  فتعــب  بحياتنــا،  تمــّر  التــي  اللحظــات  أجمــل  مــن  فهــي 
مــن  بــه  مررنــا  ومــا  حصدنــاه،  قــد  الوالديــن  ودعــاء  الليالــي  وســهر 
ــرج. ــرح التخ ــّرد شــعورنا بف ــت ونســيناها بُمج ضغوطــات نفســية قــد زال

قصة نجاح
ويصــف ســميح ســليم المحمــادي التخــرج من الجامعة بأنهــا هي قصة نجاح 
أســبابها كثيــرة أول األســباب وأعظمهــا توفيــق اللــه ثم يليها دعــاء الوالدين 
واألهل وكذلك البيئة العلمية الجامعية المحيطة من كادر تعليمي وأصدقاء.
فشــكرًا ألبــي وأمــي وأهلي وأصدقائي وجميع الكادر التعليمــي واإلداري 
ــة. ــة التطبيقي ــوم الطبي ــه العل ــر منســوبي كلي ــة أخــص بالذك فــي الجامع

دعوات صادقة
ومــن هنــا كمــا يقــول محمــد حــزام الشــهري ُأهنــُئ ولــداي العزيــزان 
واللذيــن ضّحيــا بالغالــي والنفيــس منــذ أن ولــدت وخــالل دراســتي ثــم 
الــى هــذه اللحظــة، لــن تكفيهــم كلمــات الُشــكر ولكن بدعــواٍت صادقة بأن 
يجزيُهــُم عّنــي وعــن إخوتــي خيــر الجــزاء وأن يجعــل مــا قدمــوه لــي ولهــم 
فــي موازيــن حســناتهم. أن قّدمانــي لخدمــة دينــي ووطنــي ومليكــي.

شكر وعرفان
ويقــول خريــج الماجســتير علــي إســماعيل آل منصــور الحمــد والشــكر 
االدارة  فــي  الماجســتير  دراســة  إتمــام  علــى  وفقنــي  الــذي  للــه 
لــي أن أرفــع أســمى عبــارات الشــكر  التربويــة، كمــا يطيــب  والقيــادة 
والعرفــان لجامعــة اإلمــام ممثلــة فــي قياداتهــا وأســاتذتها الفضــالء.
خالصــًا  يجعلــه  وأن  العمــل  بهــذا  ينفــع  أن  وجــل  عــز  اللــه  أســأل 
العالميــن. رب  اللــه  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر  الكريــم  لوجــه 

سرور التخرج
مــن جهتــه قــال عبدالمحســن عبداللــه بــن عمــر إنــه لمــن دواعــي ســروري أن 
أشــارك زمالئــي فرحــه التخــرج هــذا العــام 1439 و مبارك لكــم النجاح والتميز 
والتقدم، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله تعالى كما اشكر والدتي واخواني و 
اخواتي لمســاندتهم لي دائمًا وشــكرًا لمنســوبي الجامعة لتعاونهم معنا.  
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مبروك النجاح
ومــن الكليــة التمريــض يخاطــب زكريــا مؤيــد البخيتــان زمالئــه بالقــول: ألــف 
مبــروك التخــرج والنجــاح، وجعلــه الله على ســبيل الــدوام، مثابرتكم الدائمة 
وعملكــم المتواصــل يؤّهلكــم للتفــوق، فألــف مبــروك النجــاح، والنــاس ال 
يصلوا الى حديقة النجاح، دون أن يصلوا الى محطات الفشل، فال تيأسوا.

دعم معنوي
ويقــول خريــج الماجســتير فــي التخطيــط الحضــري واإلقليمــي أحمــد 
غــرم اللــه الغامــدي:  الحمــد للــه الــذي و فــق إلتمــام هــذه الدراســة ذات 
الموضــوع الهــام و التــي تهــدف إلــى اقتــراح مخطــط إقليمــي لمنطقــة 
الباحــة لعام1460هـــ مــن المملكــة، والــذي يؤمــل أن تحظــى باهتمــام 
صانعــي القــرار و المعنييــن بهــذا الشــأن، و أن تســاهم في وضع الخطط 
و السياســات والبدائــل التنمويــة التــي تكفــل بتحقيق احتياجــات المنطقة 
وتطويرهــا إقليميــًا. كمــا اتقــدم بأزكــى آيــات الشــكر واالمتنــان لــكل مــن 
ســاهم فــي إخــراج الدراســة بالمســتوى المطلــوب.  وُأهديــه إلــى الذيــن 
لــم يتوانــوا عــن تقديــم دعمهــم العلمــي والمعنــوي إلتمــام الدراســة.

 شكر وإهداء
ويقــول عيــد نــواف هطــل العنــزي أواًل الحمــد للــه الــذي ال يحمــد ســواه، 
ُأهــدي تخرجــي هــذا لوالــدي ووالدتــي وزوجتــي علــى كل ما قامــوا به من 
تشجيع لي إلكمال دراستي وأشكر كل من ساعدني والحمد والشكر لله.

مشوار وكفاح
منحنــي  الــذي  للــه  الحمــد  بالقــول:  القرنــي  محمــد  يضيــف  بــدوره 
هــذا التوفيــق مــن عنــده، كلمــات اكتبهــا بعــد نهايــة مشــوار وكفــاح 
وســأبدأ  هنــا  العلمــي  تحصيلــي  يتوقــف  ولــن  العلــم  ســبيل  فــي 
ــدي  ــه الشــكر لوال ــه وأوج ــإذن الل ــة ب ــا جميل ــون نهايته ــدة لتك ــة جدي حكاي
ووالدتــي وعائلتــي ولجميــع مــن ســاندني فــي مرحلتــي الدراســية.

ِمرقاٌة ُسباعية
ــة الطــب  ــار ياســر الناصــر مــن كلي وشــعرًا كتــب عــن هــذه المناســبة عّمــ

ــبِّ صــِر ِللُّ ــَوى بالنَّ ــا ِصــراَع الَه ــِب -- ُخضن ــِر الّصل اب ــُروِح الصَّ ــا ِب ســبعًا َرَقين
! درٌب عصيــٌب ِبــِه األخطــاُر ُمحدقــٌة -- قــد ِقيــَل َلــْن تخرجــوا من ُظلمــِة الُجبِّ
ــي َربِّ َلــُدن  ِمــْن  وَهــديٌّ  َســداٌد  ُلطــٌف   -- حاَلَفنــا  والِجــدِّ  بإيماننــا  لِكــْن 
ي وما أحالُه ِمْن َدرِب! ِصرنا ُنناغي الصعاَب اليوَم َنعشقها -- نهوى التحدِّ
 ! ) ُج( مــن )كليــِة الطــبِّ ــى وصلنــا إلــى تحقيــِق غايتنــا -- حــاَن )الّتخــرُّ حتَّ

تميز وكفاح
ويقــول منصــور خضــر الحالفــي قبــل كل شــيء هــذا النجــاح بفضــل 
لتحقيــق  لــي  الداعميــن  واخوانــي  الوالديــن  بفضــل  ثــم  أواًل،  اللــه 
التدريــس،  هيئــة  موصــول ألعضــاء  والشــكر  اليــوم،  لــه  وصلــت  مــا 
وشــكر خــاص ألخوانــي وزمالئــي المهندســين فقــد كّنــا يــدًا واحــدة 
التمّيــز  أهــل  يــا  افرحــوا  لهــم  أقــول  اليــوم،  لهــذا  جميعــٍا  لنصــل 
ــي مكمــن  ــاح، شــكًرا جامعت ــد مــن منصــات النج والكفــاح وتقدمــوا لمزي
مــا  فخــورًا  ســأبقى  ذكرياتــي  موطــن  يــا  ووداعــًا  واعتــزازي،  والئــي 
حييــت بأنــي كنــت طالبــًا فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.

طول الطريق
علــي علــوي الشــعلة يعــود بالذاكــرة ويقــول: عندمــا كان اليــوم األول 
بــدأت  عندمــا  و  الطريــق  طــول  و  المســافة  ــعد  ـُ ب مــن  شــكى  الــكل 
حرمنــا  ِطــوال  ليالــي  ســهرنا  تعبــًا  و  جهــدًا  شــكونا  األيــام  تمضــي 
أتذكــر  اليــوم  لكــن  و  مجهــوٍد  و  ضغــٍط  تحــت  وقعنــا  الكثيــر  أنفســنا 
اللــه ال يضيــع عمــل عامــل وال يخيــب أمــل آمــل(  مقولــًة خالــدة )إن 
القمــة قــد تكــون صعبــة المنــال لكــن األصعــب الثبــات فــي القمــة.

ألف مبروك
وعبــر فهــد ســعيد العتيــق عــن هــذه المناســبة قائــاًل: تتعالــى األصــوات 
ــب  ــّط كلمــات لتبقــى فــي القل ــّرك األنامــل لتخ ــارات، وتتح ــزج العب وتمت
ذكريــات، وال أملــك ســوى بضــع كلمــات لترســم لنــا التهانــي والتبريــكات، 
فقــد حــان االن قــول ألــف مبــروك، ومــن نجــاح إلــى نجــاح بــأذن اللــه.

نقطة انطالق
علــي عبداللــه ســليس مــن كليــة الطــب عبر بهــذه الكلمات: أضــرب الثالثة 
باألربعــة مجــدًدا ألــف ألــف مــرة، محــاواًل إحصــاء المعــارف التــي اكتنزهــا 
صــدري فكّونــت كواكــب وأكواًنــا فــّي خــالل هــذه المســيرة الوّضــاءة 
وهــا أنــا ذا أضّمهــا كّلهــا بُيســراي وأرفــع يمينــي عالًيــا ُمقســًما بمــن 
ــأ أســباب كل هــذا ووفــق لــه بــأن تكــون هــذه بدايــة ونقطــة انطــالق  هّي
لــدرب مشــّرف ُأهــدي حصــاده حًبــا عرفاًنــا عالمــة وفــاء وختــم فصــل ختــام.

ست سنوات
ســت  التمــام،  علــى  للــه  الحمــد  الطريفــي  حســين  زميلــه  ويضيــف 
والســهر،  بالتعــب  مليئــة  ومصاعبهــا،  ومرهــا  حلوهــا  بيــن  ســنوات 
عرفتنــي علــى عــدد كبيــر مــن األصدقــاء، ســت ســنوات عشــت بيــن 
طيــات هــذه الجامعــة، فالحمــد للــه أواًل، وشــكرا ألمــي وأبــي ثانيــًا.

بداية حياة
أو  توقيتــًا  ليــس  التخــّرج  أن  إلــى  جميــع  آل  حبيــب  مرتضــى  ويشــير 
ليــس نهايــة مرحلــة  التخــّرج  بدايــة حيــاة.  بــل هــو  احتفــااًل أو شــهادة 
االعتمــاد علــى األهــل أو المعّلــم بــل هــو بدايــة إثمــار جهودهــم. التخــّرج 
ــم والعمــل  ــل هــو اســتمرار للتعّل ــة العمــل ب ــم وبداي ــة التعّل ليــس نهاي
فــي مدرســة الحيــاة باّتســاعها. هــا هــي الســاعة تــدّق لتعلــن قــدوم 
المســتقبل، وهــا نحــن نلتحــق بركبــه بــكّل ثقــة وعزيمــة وأمــل وعنفــوان.

باقات شكر
وباقات من الشكر يقدمها سعد محمد الزهراني: شكرًا لله أجبت ُدعائي 
وحققت ُمرادي.. شــكرًا لكل من كســر الحدود وجعل العلم هو المقصود 
تماشــيًا.. شــكرًا لمعالــي أ.د. عبداللــه الربيــش على إنــارِة طريِق معرفتنا.. 
أســاتذتي شــكرًا لكــم فلقــد ُكنتــم لنــا كاألنهــار نغتــرف مــن علمكــم وننهــُل 
مــن معرفتكــم ونصقــل مهاراِتنــا بتوجيهاتكــم.. شــكرًا ألمــي الغاليــة.

 فهنيئًا لكم هذا التخرج 
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النموذج الحضاري المشرق 
ِذيــَن آَمُنوا  ــُه الَّ الحمــد للــه رب العالميــن القائــل فــي كتابــه الكريــم:” َيْرَفِع اللَّ
ــُه ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َخِبيــر”، ثــم الصــالة  ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت َواللَّ ِمْنُكــْم َوالَّ
والســالم علــى أشــرف الخلــق والمرســلين ســيدنا محمــد الرســول المعلــم 
العظيــم، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه وهديــه القويــم. 

يســعدني أن أرحــب بكــم في جامعــة اإلمام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل، هــذه الجامعة التي 
باتــت تشــكل عالمــة مضيئــة فــي مســيرة 
العلــم والمعرفة، والتنمية واإلبداع، جامعٌة 
المملكــة والمنطقــة، جامعــة  رائــدٌة فــي 
عالميــة التطلــع تطبــق معاييــر الجــودة فــي 
منهجهــا ومخرجاتهــا ورســالتها تتلخــص فــي 
التعليــم والبحــث العلمــي وخدمة المجتمع.
بــن  عبدالرحمــن  اإلمــام  جامعــة  إن 
وعــزم  دؤوب  بجهــد  تعمــل  فيصــل 
القــادم  الجيــل  بنــاء  أجــل  مــن  يفتــر  ال 
والمســاهمة  الوطــن،  شــباب  مــن 

فــي بنــاء النمــوذج الحضــاري المشــرق ؛ ولــذا تحــرص الجامعــة بقيــادة 
ــك  ــش، فــي ســبيل ذل ــن محمــد الربي ــه ب ــور عبدالل ــي مديرهــا الدكت معال
كل الحــرص علــى اســتثمار مختلــف اإلمكانيــات المتاحــة، وتوفيــر كافــة 
اســتثمار قدراتهــم وطاقاتهــم  مــن  الطلبــة  تمكــن  التــي  الدعــم  أوجــه 
العديــد  فــي  الالزمــة  والمهــارات  والمعــارف  العلــوم  علــى  للحصــول 
مــن التخصصــات المطروحــة، والتــي تؤهلهــم للبــدء أو للترقــي فــي 
حياتهــم العمليــة وأخــذ دورهــم للمســاهمة فــي مســيرة البنــاء والتنميــة.
ــة  ــان الجامع ــم الجامعــي، ف ــب رســالتها األساســية فــي التعلي ــى جان وإل
حريصة كذلك على تعزيز دورها كمؤسسة رائدة في البحث العلمي وفي 
خدمــة المجتمــع، عازمــة علــى المســاهمة بفعاليــة فــي النهضــة العلميــة 
والحضارية للمملكة، وتضع خبراتها وإمكانياتها وأنشــطة الطلبة التطوعية 
فــي خدمــة مؤسســات المملكــة والمجتمع، وتشــارك بدورهــا في مختلف 
المبادرات والفعاليات الوطنية، من أجل تحقيق نهضة هذه األمة ورفعتها، 
وترســيخ أمــن وآمــان ونبــض هــذا الوطــن المعطــاء، الــذي كرســت جامعــة 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل كل جهودهــا، نحــو خدمتــه ورقيــه وتقدمــه.
أبنائــي الطلبــة أنتــم اليــوم تعــدون أنفســكم لتكونــوا لبنــة قويــة فــي 
مجتمعكــم وثمــرة يانعــة مــن ثمــاره، وعليكــم أن تعملــوا بجــٍد واجتهــاٍد 
لتكونــوا نافعيــن ألنفســكم وأهلكــم ومجتمعكــم ومتفاعليــن مــع وطنكــم 
وتنميتــه، لتكونــوا كــوادر مؤهلــة بالعلم والمعرفة، لقيــادة التنمية والتغيير 
فــي المجتمــع، وال أملــك إال الفخــر بكــم فــي إحــدى مؤسســات الوطــن 
الشــامخة التــي تعتــز بكــم وبانتمائكــم إليهــا، أنتــم اليــوم أيهــا األبنــاء 
تستشــرفون مســتقبلكم وتقفــون علــى عتبــة جديــدة مــن عتبــات البــذل 
والعطــاء، وعيونكــم ترنــو إلــى طمــوح ســام، وأمل جديد تســعون لتحقيقه.

ولله دُر الشاعر إذ يقول:
ُء ُهـــُم           َعـَلى اْلُهَدى ِلـــَمـِن اْسَتْهــــَدى َأِدالَّ ْهـِل  اْلِعـــْلِم  ِإنَّ َما اْلَفْخُر ِإالَّ  أِلَ
ْهـــِل اْلِعْلــِم َأْعـــَداُء َوَقـْدُر ُكـــلِّ اْمـِرٍئ َمــا َكــاَن ُيْحِسُنـــُه               َواْلَجـــاِهـــُلـوَن أِلَ
ــاُس َمْوَتــى َوَأْهــُل  اْلِعْلــِم  َأْحَيــاُء ــا   ِبــِه   َأَبــًدا         النَّ َفُفــْز  ِبِعْلــٍم  َتِعــْش  َحيًّ

لقــد تهيــأت لكــم الجامعــة وأعــدت عدتهــا وهــي تبــذل ولــن تتوقــف 
فــي ســبيل إيجــاد بيئــة تعليميــة جــادة وجاذبــة وماتعــة لكــم، لتكــون 
شــركاء  دكــم  ُنعَّ ونحــن  الظــالل،  وارفــة  ثريــة  تجربــة  فيهــا  تجربتكــم 
ومجتمعكــم  وأهليكــم  أنفســكم  فــأروا  نجــاح،  وحلفــاء  مســيرة 
وبإنجازاتكــم،  بكــم  نفاخــر  أن  ونريــد  نريدكــم  فنحــن  خيــرًا،  منكــم 
المحلــي  المســتوى  علــى  ليــس  وتتفــوق  إنجازاتكــم  تتميــز  أن  نريــد 
فحســب، بــل علــى المســتوى العالمــي، فنحــن نشــارك فــي تنميــة 
الوطــن ومســيرته، وال بــد أن يكــون لنــا دورًا رائــدًا ومميــزًا فــي ذلــك.
ــل إليهــا  نعــم، فالســير نحــو النجــاح رحلــة ال نهايــة لهــا، والقمــة ال يتوصَّ
نحــو  مخلــص  وعمــل  دؤوب  بجهــد  بــل  اليقظــة،  وأحــالم  باألمنيــات 
تحصيــل العلــم والعمــل بهــذا العلــم لخدمــة وطننــا الغالــي وتحقيــق 
خــادم  بقيــادة  الرشــيدة  حكومتنــا  ظــل  فــي   2030 الطموحــة  رؤيتــه 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود وولــي 
ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  األميــن  عهــده 
لإلســالم  ذخــرا  ورعاهــم  اللــه  حفظهــم  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 
يقــول: إذ  شــوقي  أحمــد  الّشــعراء؛  أميــر  درُّ  وللــه  والمســلمين، 
وما استعصى على قوم منال                   إذا اإلقـدام كــان لـــهم ركابًا
وما نيــل الــمطـــالـب بـالـتمنـي                     ولكن تؤخـــذ الــــدنيا غالبًا

متمنيًا لكم التوفيق والسداد.

د. علي بن طارد الدوسري
عميد عمادة شؤون الطالب

جامعتنا تسابق الزمن
تحتفــل الجامعــة بتخريــج 5920 طالبــًا 
 –  1438 الجامعــي  للعــام  وطالبــة 
خريجــًا   1099 بينهــم  مــن  1439هـــ 
الدبلــوم  بدرجتــي  خريجــة   4905 و 
العليــا  والدراســات  والبكالوريــوس 
الدراســة  مــن  أعوامــًا  أنهــوا  ممــن 
والمثابــرة  واالجتهــاد  الجــد  فــي 
هــذا  فــي  زرعهــم  ثمــار  ليجنــوا 
عالمــة  يعتبــر  والــذي  البهيــج  اليــوم 

فارقــة فــي حيــاة كل خريــج ونقطــة تحــول، حيــث مــن المهــم لــكل 
وثقافــة  والتعامــل  العمــل  أخالقيــات  معنــى  يعــي  أن  خريــج 
المعاملــة  فــي  الحنيــف  ديننــا  تعاليــم  واتبــاع  والعطــاء  البــذل 
الفــرد. بــه  يتحلــى  أن  يجــب  خلقــًا  يعــد  الــذي  الســليم  والنهــج 
والشــك إن المــرء مهمــا ازداد علمــًا ومعرفــة فــإن الخلــق القويــم 
واالنضبــاط همــا األســاس لتحقيــق النجــاح، ولذلــك فيجــب علــى 
أخالقياتــه  يعكــس  مــا  للجميــع،  حســنة  قــدوة  يكــون  أن  الخريــج 
وعلمــه اللذيــن اكتســبهما فــي فتــرة دراســته وبعــد انتقالــه مــن 
الحيــاة الجامعيــة إلــى الحيــاة العمليــة والتحاقــه بــإذن اللــه بأفضــل 
جديــدة  عمليــة  حيــاة  إلــى  انتقــااًل  الوظيفــة  فيعتبــر  الوظائــف 
يتعلمــه. مــا  كل  فيهــا  يطبــق  الجامعيــة  حياتــه  عــن  كليــًا  تختلــف 
والعلــوم  المعــارف  مــن  الطلبــة  بــه  تســلح  مــا  جانــب  وإلــى 
والمهــارات، فقــد اكتســبوا أيضــًا خبــرات إضافيــة تتعلــق بمتطلبــات 
رؤيــة المملكــة الطموحــة لعــام 2030 والتــي تســير بشــكل متــوازي 
مــع برامــج التعليــم والتدريــب أو أنهــا أصبحــت جــزءًا منهــا، فــي 
ظــل ســعي المملكــة إلــى زيــادة المحتــوى المحلــي فــي االقتصــاد 
ــق  ــف القطاعــات، وتحقي ــم والتدريــب وفــي مختل واألعمــال والتعلي
عــن االســتهالكي،  المنتــج كبديــل  المجتمــع  إلــى  التحــول  هــدف 
لالعتمــاد  المختلفــة  الجامعــة  مؤسســات  تحقيــق  أن  شــك  وال 
المؤسســي وشــهادات الجــودة العالميــة مــن أعلــى المراكــز عالميــًا 
ومحليــًا والتــي بــدأت منــذ أكثــر مــن ســت ســنوات هــي محــل فخــر 
واعتــزاز للمنتســبين لهــذا الصــرح العمــالق، وكان مــن آخرهــا  تحقيــق 
مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي بالخبــر التابــع للجامعــة شــهادة 
االعتماد من المركز الســعودي العتماد المنشــآت الصحية )ســباهي( 
ــودة  ــر الج ــك بعــد تطبيقــه ألفضــل معايي ــالث ســنوات وذل لمــدة ث
المحليــة والعالميــة وذلــك بعــد حصولــه علــى االعتمــاد مــن  اللجنــة 
الدوليــة المشــتركة JCI، وحصــول قســم المختبــرات الطبيــة الشــهر 
الماضــي علــى شــهادة اعتمــاد الكليــة األمريكيــة لعلــم األمــراض 
قائمــة  إلــى  المستشــفى  لينضــم  التوالــي  علــى  الثالثــة  للمــرة 
أفضــل المستشــفيات المتميــزة فــي مجــال جــودة الخدمــات الصحيــة 
وســالمة المرضــى علــى مســتوى المملكــة والمنطقــة، وال ننســى 
االعتمــاد األمريكــي األكاديمــي لكليــة العمــارة والتخطيــط لمــدة ســت 
ســنوات. إن هــذه االنجــازات التــي تحققــت للجامعــة فــي فتــرة زمنيــة 
ــل  ــوا فــي اللي ــرًة مــن أشــخاص عمل ــرة كان وراءهــا جهــودًا كبي قصي
والنهــار علــى تحقيقهــا حتــى أصبحــت حقيقــة علــى أرض الواقــع 
وبقيــادة معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ الدكتــور عبــد اللــه بــن محمــد 
الربيــش، الــذي يحــرص كل الحــرص علــى أن تحقــق الجامعــة المراكــز 
العليــا فــي التصنيــف، ونحــن متفائلــون بتحقيق المزيد مــن النجاحات 
مــع الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
وســمو ولــي عهــده األميــن وفــي ضــوء الرؤيــة الطموحــة للمملكــة.

م. طفيل اليوسف  
مديــر عــام العالقــات العامة واإلعالم
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