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أمير المنطقة الشرقية يزف 
1402 من خريجي الجامعة

الملكي  السمو  كريم  من  صاحب  برعاية وحضوٍر 
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير 
المنطقة الشرقية، تحتفل جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل، اليوم الثالثاء 8 رجب 1441هـ الموافق 
طالبها  من  طالبًا   1402 بتخريج  2020م  مارس   3
الدفعة  ضمن  العليا(،  والدراسات  )البكالوريوس 
الواحدة واألربعون من طلبة الجامعة، والبالغ عددهم 

6671 خريجًا وخريجة. 
وقدر معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد 
أمير  سمو  من  الكريم  والحضور  الرعاية   الربيش 
المنطقة الشرقية لحفل التخرج، الفتًا إلى أن ذلك 
يزيد الجامعة شرفًا، حيث تأتي رعاية وحضور سموه 
مشيرًا  الجامعة،  بها  تحظى  التي  للرعاية  امتدادًا 
إلى أن حفل هذا العام يشرفه هذا الحضور، حيث 
المناسبة  بهذه  الفرحة  وأهاليهم  الطالب  يشارك 
الغالية، مثمنًا لسموه هذا الدعم، ومقدمًا له الشكر 

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

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

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

بإذن الله في تنمية وتطوير هذا البلد المعطاء.

أبنائي الخريجين.. رسمتم باألمس القريب حلًما، أحلتموه اليوم بفضل من الله وتوفيقه 
ثم بعزم ثابت وعمل دؤوب إلى واقع ،، واستحقيتم شرف التخرج والنجاح،، خطوة أولى 
والتحديات،، بالفرص  مليء  الله  بإذن  ينتظركم  واعد  مستقبل  أعتاب  على   تضعونها 
وأوصيكم -بنظرة المسؤول- خيًرا بالمجتمع والوطن، فأنتم عوده وبنائه، وزاده وعتاده، 
بكم تقوم نهضة البالد، وعلى أيديكم ُيساق الخير والنماء،، والجامعة سعت وتسعى 
وإلتزامًا  لكم  المحفزه  البيئة  لخلق  وقدراتها  إمكاناتها  توظيف  إلى  حثيث  وبجهد  دائمًا 
نمو متسارع ملحوظ في  بالدنا من  لوطننا في ظل ما تشهده  خير  ما فيه  ببذل كل 
كان  إن  به، فكيف  الوفاء  أبنائها دين مستحق يجب  لدى  الميادين.. ولألوطان  مختلف 
الوطن )المملكة العربية السعودية( أرض الرسالة المحمدية، وقبلة المسلمين، عندها 
يكون الوفاء بالدين واجب مقدس، فلكم من قلب أٍب محٍب فخوٍر بأبنائه أسمى عبارات 

التهنئة،، وأصدق الدعوات أن يسدد المولى على الحق والتوفيق خطاكم.

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

حفظهما الله جميعًا.

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

نبعكم عنها.

   وأخيرًا ... فإّنني أشكر قيادتنا الرشيدة لدعمها ومساندتها للجامعة في تحقيق رسالتها، 
وأسأل الله العلي القدير أن يوفق أبنائي الطلبة لنيل أعلى المراتب في الدنيا واآلخرة.

طموحكم نهضة للبالد

أ. د. عبدالله بن محمد الربيش
معالي مدير الجامعة
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هذا هو يوم الفرحة والبهجة والسرور لكل خريج ونحتفل كل عام بهذه المناسبة، فيوم التخرج هو يوم االحتفال بتحقيق الحلم واألمل بمستقبل 

مشرق للخريج.

وتفخر الجامعة بأن راعي حفلها صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وهو صاحب الدعم الالمحدود للمجتمع 

في هذه المنطقة، من خالل مطالبته المستمرة برفع مستوى المعرفة التراكمية والمهارية ألبناء المنطقة، ليتحملوا صناعة المستقبل كما صنع 

أجدادهم مجد هذه المنطقة وشاركوا في وحدة وطننا هذا -حماه الله وحفظه من كل سوء، وننتهز هذه المناسبة بأن نقدم الشكر والتقدير لسموه 

لتشريفه وحضوره، ونهنئ الخريجين ونتمنى لهم حياة عملية موفقة.

تحتفي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بتخريج الدفعة الواحدة واألربعين، وتفخر بكونها إحدى منارات التعليم العالي التي ساهمت على مدى 
أربعة عقود في بناء اإلنسان السعودي وصياغة مستقبل الوطن، وجعلت ذلك في قمة أولوياتها، فاإلنسان هو صانع التنمية وأداتها وفي ذات 

الوقت هدفها، وكل جهد ُيْبذل في مده بالعلم النافع والمهارات والخبرات المتنوعة هو اسهام فاعل في تطوير المجتمع وبناء الوطن. 
وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة ألبنائنا الخريجين، وأشد على أيديهم لالضطالع بدورهم في مسيرة التنمية بما لديهم من علم ومعرفة، فبالعلم 
ترتقي األمم. كما أشارك اآلباء واألمهات فرحتهم بتخرج أبنائهم وقطف ثمرة المتابعة والدعم طوال سنوات التحصيل العلمي. وال يفوتني أن 
ُأشيد بأعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية الذين عملوا بإخالص من أجل إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على المساهمة في نهضة وطنها وخدمة 

مجتمعها.
وما كان ذلك ليتحقق لوال توفيق الله ثم دعم قائد هذا الصرح معالي مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل األستاذ الدكتور عبدالله بن محمد 

الربيش الذي حرص أن تكون الجامعة بمكوناتها البشرية والمادية بيئة جاذبة نحو تعلم أكثر فاعلية.
وأخيًرا؛ أسأل الله أن يحفظ لهذه البالد دينها وأمنها ومقدساتها، في ظل راعي نهضتها وباني مجدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز- حفظه الله- وسمو ولي عهده األمين.

يغادرنا اليوم ، بريق األمة، صفوة العقول الواعدة المنطلقة نحو األلفية الثالثة، أنتم صناع عالمنا القادم، وما مثلكم فخر لجامعتنا في هذا اليوم . 
بكم تتحقق الجودة، وبكم نتسابق لحصاد أعلى المراتب والمستويات أمام أفضل الجامعات العالمية، وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل قد بذلت 
خالل السنوات الماضية جهودًا حثيثة لتكون في مصاف الجامعات المرموقة،وبفضله تعالى، يزهو حصادنا وال نكّل حرث آالف األميال الخصبة من 
رياض العلم. وبسواعد طالبها وطالباتها تزدهر مملكتنا الحبيبة، فعليكم خريجينا األعزاء، أبناءنا وبناتنا، التسلح بسالح التقوى والتدّرع بالطموح؛ فإنما 
سوق العمل هو بمثابة محطة جديدة ليبدأ كل منكم رحلة سامية للتعّلم، موظًفا فيها ما تعلمه من الرحلة الجامعية. لن تنضب عطايا دولتنا الكريمة 
بقيادتها الرشيدة -أيدها الله- لبذل كل الجهود في سبيل تطوير مخرجات التعليم والعملية التعليمية، بل وإن غايتها اآلن، هي النهوض بالوطن 
اقتصادًيا وتعزيز التنمية المجتمعية بريادتكم لكافة المشاريع المنتجة والتي تتوافق مع القطاع الصناعي لتحويل االبتكارات واالختراعات إلى قيمة  
مضافة القتصاد البالد والمجتمع، فإن رؤيتنا الشغوفة، تعزم على قيادة عملية التحول الوطني الذي يسعى  إلى تحقيق التميز في األداء الحكومي، 
وتعزيز الممكنات االقتصادية، واالرتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خالل تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية األساسية والرقمية، 
وإشراك المستفيدين أمثالكم في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، باإلضافة لمساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج. فيا 
 قلب مملكتنا النابض، وعينها المبصرة، وأفكارها الفّذة؛ نوصيكم في وطنكم المعطاء خيًرا، فقد آن األوان لكم برّد بعض من كرم بالدنا الحبّية،

وأسأل المولى عز وجل، أن ينفع بكم، ويوفقكم في مستقبل أيامكم.

أ. د. عبدالله القاضي 
للدراسات  الجامعة  وكيل 
والتطوير وخدمة المجتمع 

د. غازي العتيبي
وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

د. عمر بن محمد معمر
وكيل الجامعة لالبتكار وريادة األعمال

صناعة المستقبل

مسيرة التنمية

بريق األمة
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الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات الحمد لله من قبل ومن بعد وها نحن نشهد ابنائنا الخرجين 
وهم مؤهلين بالعلم النافع والمقدرة والتمكين ،، شباب مبارك وعلى قدر عاٍل من الهمة لخدمة 
دينهم ومليكهم ووطنهم ،، قد حانت لهم الفرصة لخدمة وطنهم الذي وفر لهم ما لم توفره 
الدول األخرى لشعوبها ،، نفخر بشباب اليوم ونبارك لهم ونحن نثق في قدراتهم ونثق في 
طموحهم وختاماً  .. نبارك لقيادتنا الرشيدة وصول ابنائنا الى هذا االنجاز لكي ينضم شبابنا إلى 

مسيرة تحقيق أهداف الوطن . 

»هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك« بهذه الكلمات افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
رؤية المملكة 2030 رؤية الحاضر للمستقبل. 

أولت الدولة اهتماما بالغا بالتعليم، حيث كان من أهم المرتكزات األساسية للسياسة التعليمية في بالدنا االسهام في إرساء قواعد التعليم الحكومي انطالقا من مبدأ إتاحة فرص التعليم لجميع 
المواطنين والمواطنات وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

وها هي جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم  تقف صرحا شامخا،  وثمرة من ثمار هذه السياسة التعليمية الطموحة التي تبناها قادة هذه البالد، وشاهدا على الدور الريادي الكبير الذي أدته 
للمنطقة باستقبالها آلالف الطلبة وتخريجها لما يزيد عن ) 90(ألف خريج خريجة من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ممن انطلقوا مشاركين في ملحمة البناء والعطاء.

ويلتحق بالركب اليوم خريجو الدفعة )41( البالغ عددها)  6671  ( خريج وخريجة ممن أعدتهم الجامعة إعدادا جيدا فكريا وعلميا ووجدانيا، بما يجعلهم مواكبين لمتطلبات سوق العمل وما يشهده 
العالم من تحوالت متسارعة. فهم اليوم يشعرون بمسؤولياتهم تجاه الوطن من خالل االنتماء الواضح واألصيل، ذلك االنتماء الذي ينتج التفاعل اإليجابي مع خطط الدولة ورؤاها لما يحقق 

مصلحة البالد والعباد، مقبلين على أداء الواجبات العامة والخاصة، والمساهمة بالتطوع في كل ما يخدم المصالح ويحقق الطموحات.  
خريجي الجامعة اليوم مفعمين بالمعرفة ومتسلحين بمهارات التفكير الناقد، ومعززين بمهارات التواصل، قادرين على التفاعل ضمن الفرق في بيئات العمل المختلفة، طموحين لتحقيق الريادة 
والتطوير واالبتكار ضمن منظومة التعلم المستمر، في إطار رؤية الجامعة نحو الريادة والتميز محليا وإقليميا وعالميا بإذن الله تعالى. ومساهمين في صنع مستقبل البالد األكثر إشراقا -بعون 

الله تعالى- 
فلكم مني تهنئة من األعماق، وهمسة بأن تكونوا قدوة صالحة في أنفسكم ولغيركم متمسكين بأهداب دينكم وقيمه اإلسالمية العالية

شاركوا في بناء نهضة وطنكم وكونوا عنصرا فاعال متفاعال مع احتياجاته، ذلك الوطن الذي كسانا بخيراته، ومنحنا دفئه، وظللنا بسمائه. فهو يستحق منا شعور االنتماء إليه والمحافظة عليه، 
يستحق منا إبراز فضائله، وتقدير عطاياه

يستحق منا الجد واالجتهاد واالستمرار في التحصيل والعلم والمعرفة لنكون أداة بناء وإثراء لمقدراته 
يستحق منا أن نكون يدا واحدة  وقلبا واحدا ضد من يحاول أن يعبث بأمنه، أو يمس كرامته

حفظ الله الوطن، وقادته، وأدام الله علينا نعمة األمن واألمان.

يسعدني ويشرفني أن ارفع أسمي آيات التهاني والتبريكات ألبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات بهذه المناسبة السعيدة حيث تحل هذه الذكرى 
السنوي الباهية لترسم أجمل المالمح على أوجه طالبنا وطالباتنا فهي ليست فرحتهم فقط ، بل فرحة جامعة بأسرها الن هذا اليوم هو يوم مهم 
وخالد في حياة كل خريج وكل مسؤول في هذه الجامعة العريقة التي التزال تخرج أجياال يرسمون أجمل صور الكفاح واالجتهاد والمثابرة من أجل أن 

ينالوا مرادهم وهاهم اليوم أمام رحلة المستقبل العملية التي تشتد فيها سواعدهم لندفع بهم الى رحاب أوسع نحو سوق العمل.
إن وكالة الجامعة واإلدارات التابعة لها ساهمت وتساهم في العديد من الجوانب المتعلقة بالطلبة من خالل توفير بيئة دراسية مالئمة و اإلشراف 
على تهيئة األجواء المناسبة من مباٍن إدارية وفصول دراسية تجعل الطالب على أهبة االستعداد لمواجة المستقبل والعمل الدؤوب نحو العلم 
الذي يحمل سالحه من أول يوم على مقاعد الدراسة ، ومن ذلك فان لوكالة الجامعة وبتوجيهات سديدة من معالي مدير الجامعة تؤدي عملها 

وهي ترسم صورا جميلة من اجل أن يكون الطالب نبراسا تفتخر به الجامعة .
فاني أود أن أوجه رسالة الى أبنائي الخريجين وهي أن من وقفتكم أبنائي في هذا اليوم هي من أجمل الوقفات التي ٍ التزمتم فيها مقاعد 
الدراسة ووقفة يشهد فيها عليكم كل عضو في هذه الجامعة متأملين فيكم نظرة المستقبل ً وتحقيقا للرؤية ، إن هذا الوطن ليرى فيكم الطموح 
واألمل واستلهام المستقبل القريب في أحضان وطننا الغالي وتحت قيادتنا الحكيمة التي وفرت وزرعت لتحصد في هذا اليوم ثمارها فيكم فأنتم 

أملنا وطموحنا لمستقبل الوطن وتحقيٌق لرؤيته الطموحة 2030.
إن تشريف  صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية، ٌ يعتبر يوم وفاٍء يكرم من خالله العلم 
وأهله من قبل قيادات هذه البالد المباركة واستمرار لسجل صفحة من صفحات اإلنجاز في هذه الحياة ، يوم أمضوا سنوات في أروقتها ونهلوا 
من خاللها من العلم والمعرفة واكتسبوا خبرات عديدة بالجهد واالجتهاد في سنين مضت وجاء وقت حصادها .. نحصد فيها ثمرة اجتهادنا فهل 
شي يضاهي فرحة ّ تخرج أبنائنا هذه الخطوة التي أنجزتموها في دروب الحياة تلك المتوجة بالطموح والمكللة بالفالح والتي وصلت بكم الى فتح 

أبواب المستقبل فمبارك لكم أيها الطالب هذا التخرج .
يطيب لي في هذا اليوم أن أهنى أبنائي الطالب الخريجين في حفلنا 41 لهذا العام بعد أعوام من اإلنجازات والتقدم والتطور شهدتها جامعة 
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل في مراحل تطورها منذ النشأة ، وإن المتابع لتطور هذا الصرح األكاديمي ليشهد قفزات نوعية على كافة المجاالت 
والتخصصات واألصعدة فقد باتت هذه الجامعة تتسع نحو أفق ال حدود له الى أن أصبحت اليوم في عامها 41 مستمرة بإرث أكاديمي ال يزال 
علمًا وسيفًا المعًا ، أن هذا اليوم هو من أيام الوفاء التي نكن فيها لكل الحب والوالء لهذه الجامعة ويسبقها حب عميٌق لوطن شيدت على أرضه 

جامعات عظيمه .

د. فهد الحربي 
للدراسات  الجامعة  وكيل 

العليا والبحث العلمي

د.أميرة بنت أحمد الجعفري
وكيل الجامعة لشؤون الطالبات

د. صالح الراشد
وكيل الجامعة

رئيس اللجنة العليا لحفل التخرج 
 

نثق في قدراتكم وطموحاتكم

قدوة صالحة

عطاء الـ 41
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رافدًا من روافد اإلبداع
لهذه  هّيئ  أن  الحسن  والثناء  الحمد  وحده  لله 
وأهله  بالعلم  تهتم  حكيمه  قيادة  الطاهرة  البالد 
وتبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول بالتعليم 
مصاف الدول المتقدمة علمًيا، ثم له الحمد على 
أن وفق أبنائنا وبناتنا على الوصول لهذه المرحلة 
والحصول على ما صبو إليه، وإن هذا الحفل لهو 
نتاج سنوات من الجهد الكبير والعمل الدؤوب عمل 
خاللها الطالب وعضو هيئة التدريس وإدارة الجامعة 
ثم  والمعرفة  العلم  الطالب  يكتسب  أن  أجل  من 

الحصول على الدرجة العلمية المنشودة.
العام  هذا  لخريجي  لنبارك  المناسبة  هذه  وننتهز 
الجامعي 1440/1441هـ ونسأل الله لهم التوفيق 
اإلبداع  روافد  من  رافًدا  ليكونوا  مستقبلهم  في 
رفعة  في  يسهم  مما  التنمية  عجلة  يدفع  الذي 
الوطن ورخاء المواطن وكذلك نبارك للجامعة نجاح 
استثمار مشروعها في إعداد الطالب للحصول على 
األسس  على  المبنية  الممارسات  بأفضل  العلم 

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

في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
وانطالقا من إيماننا بالمواكبة العلمية والمعرفية 
على  العمادة  حرصة  فقد  المستمر،  والتدريب 
بالجامعة  العليا  للدراسات  جديدة  برامج  استحداث 
في جميع مساراتها الصحية والهندسية والعلمية 
واألدبية ليصبح عدد برامجها هذا العام )84( برنامجا 

في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.
نحث  العلمي  والتتويج  المطاف  هذا  نهاية  وفي 
العلم  من  التزود  على  الخريجين  وبناتنا  أبنائنا 
تخصصه  مجال  في  كل  استطاعوا  ما  والمعرفة 
التميز  من  والمزيد  األمنيات  أطيب  لهم  ونتمنى 
وأن  والعملية  العلمية  مسيرتهم  في  والنجاح 
يكونوا لبنات خير وبركة وأن ينفع الله بهم وطنهم 

الغالي.
د.سعد بن محمد السعدي

عميد الدراسات العليا المكلف

يوم األجيال الطموحة
بأبها  الجامعة في عرسها السنوي تزدهر  ها هي 

حللها
)خريجيها – رجااًل ونساء( تزف للوطن سواعد فتية 

اشرأبت
نحو  منطلقة  أعناقها  إشراقًا  أكثر  مستقبل 

المساهمة في صناعة
لوطن عظيم معطاء.

الجامعة  بأن  الخريجين  آذان  في  أهمس  ولعلي 
مصنع األجيال الطموحة سيظل منهاًل للتعلم عبر 
مشوار حياتهم المديدة بمشيئة الله وستظل جامعة 
يروي ظمأهم  نبعًا  بن فيصل  الرحمن  عبد  اإلمام 
الدائم للتعلم واألفضل، عبر جميع مرافقها، وفي 
دعمها  ديمومة  عبر  المتطورة  مكتباتها  المقدمة 
بشراكة  إبداعية  وبحثية  معرفية  خدمات  لتقديم 

مجتمعية فاعلة؛ ومن خالل إتاحة وتمكين وتعزيز
بتواصل  والتعلم  المعرفة  لمصادر  الوصول 
مستمر لدعم المهارات واالهتمامات البحثية لجميع 

قاصديها
د.محمد بن مسعود العبدالله

عميد شؤون المكتبات

نحو مجتمع ومستقبل واعد
التعليمية  و  االدارية  الهيئة  اعضاء  جميع  باسم 
يسرنا  المعلومات،  وتقنية  الحاسب  علوم  بكلية 
الكريمة على جهودكم وإنجازاتكم  تهنئكم وأسركم 
تكللت  والتي  الماضيه  سنوات  الخمس  خالل 
بالنجاح بفضل من الله وحمده وتوجت بنيلكم درجة 

البكالوريوس.
ونتطلع إلسهاماتكم  حققتم  بما  فخورون  جميعنا 
نحو  به  والتقدم  للرقي  الغالي  لوطننا  وعطائكم 
على  اقتصاده  يعتمد  واعد  ومستقبل  مجتمع 
لكم مستقبل مشرق  ونتمنى  والمعرفة.  العلوم 
المهني  المستوى  على  النجاح  بقصص  متوج 

والدراسات العليا وريادة االعمال.
د.عبدالله بن محمد المهيدب

عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

ثمار جهودكم
الخريجين  والطالبات  الطالب  وبناتي  أبنائي 

والخريجات...
أبارك لكم تخرجكم، وقطفكم ثمار جهودكم، وأزف 
واالبتهاج؛  الفرح  لكم  يحق  فاليوم  التهنئة،  إليكم 
إذ نلتم - ولله الحمد - حصاد ما بذلتموه من الجّد 
واالجتهاد طول سنوات دراستكم، فأدخلتم السرور 

إلى قلوب أحبائكم. إن نجاحكم هذا وتخرجكم يعنيان 
حياتكم  مسيرة  في  جديدة  مرحلة  إلى  وصولكم 
إلى  الجميل  رّد  ينتظر منكم  إذ  وبناء شخصياتكم، 
بالعمل  له  والعرفان  واالمتنان  الغالي،  وطنكم 
خدمة  سبيل  في  وإخالص  أمانة  بكل  والعطاء 
في  واعتزاز  فخر  بكل  واإلسهام  وتقدمه،  تنميته 
دعمه وقوته واالرتقاء به بين األمم، بما تملكونه 
من معارف ومهارات مهنية مكتسبة بعد سنوات 
من التعّلم والتدّرب، كما أوصيكم مواصلة الحرص 
كل  ومواكبة  تحصيله  على  والّدأب  العلم  على 
أن يسدد خطاكم  الله  أسأل  الختام  تطور... وفي 
نجاحكم ورفعة وطنكم  إلى كل ما فيه  ويوفقكم 

وازدهاره.
د. عادل بن سعد أبودلي

عميد كلية التربية

تخرجك منعطف جديد في حياتك المهنية
عزيزي الخريج.. عزيزتي الخريجة: بداية أتقدم بالتهنئة 
لك ولجميع الطلبة وعائالتهم   بهذه المناسبة وهذا 

اإلنجاز العظيم.
لقد عشت مرحلتك الجامعية تتلقى زخم كبير من 
العلوم والمعارف والمهارات المتنوعة لتتولد لديك 
الكفايات الالزمة التي تؤهلك لسوق العمل، وإن 
التحديات  كافة  تخطي  على  القدرة  بمثابة  تخرجك 
المراد،   هذا  لتبلغ  دراستك  أثناء  واجهتك  التي 
تتحدد  الذي  الصقل  فترة  تعتبر  المرحلة  هذه  إن 

د.محمد الكثيريم.عبدالعزيز المنصوري أ.د.عبدالواحد المزروعد.طارق الرواف د.خالد الشهريد.فاطمة الملحم د.ابتسام المثالد.علي القرني

مـنـســـوبـــو الجـــامــعــة يــثــمـــــنــون رعــايـــــــة و حضور أمـــــيــــــــر 
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د.عبدالله المهيدبد.قاسم المعيدي د.عبدالكريم الهويشد.عبدالله آل مريح د.عادل أبودليد.محمد العبدالله د.تركي العنزيد.سعد السعدي

المـنـطـقـة الشــرقــيــة لحفــل التخـــرج 41 ويــهنئـون الخــريجين

أفضل  على  والتركيز  المهنية  هويتك  خالله  من 
المهارات التي تملكها للحاق بسوق العمل.

إن أبواب العمل تزدهر اآلن من خالل رؤية المملكة 
٢٠٣٠ المباركة وباهتمام بالغ من قيادة هذه البالد 
الرؤية  هذه  صنعت  لقد  وسددهم،  الله  أيدهم 
وبرامجها المتنوعة كّمًا هائاًل من الفرص المهنية 
والوظيفية التي يمكن لكل خريج االندماج والتكّيف 
فيها واالنتاج، كما أن برامج ريادة األعمال تنعم ولله 
الحمد بدعم كبير لتحقيق أيسر وأسهل وآمن طرق 

النجاح أمامك.
وفي الختام.. أذكرك بأن تثق دومًا بذاتك، وتفتخر 
ومهاراتك  معارفك  وأظهر  ونجاحاتك،  بإنجازاتك 
وقدراتك، وتحدث عن كل أثر جميل تركته لزمالئك، 
وتذكر دومًا أن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
وُتْبِقي  خريًجا،  تودعك  واآلن  بك مستجًدا،  رحبت 
والمهنية  العليا  برامجها  في  لك  مفتوحة  أبوابها 
هذا  والريادية،  واالبتكارية  المجتمعية  والخدمات 
وتقبل مّنا أجمل التهاني وأصدق المشاعر وأحسن 
الدعاء بمستقبل ناجح، وكان الله لك صاحبًا ومعينًا.

د. عبدالله بن سعيد آل مريح
عميد القبول والتسجيل

مرحلة الحصاد
أخواني و أخواتي الخريجين، ها أنتم اليوم تخطون 
أول الخطوات في مرحلة الحصاد، حصاد ما بذلتم 

خالل السنوات السابقة من الجهد والمثابرة.

المستقبل  فأنتم  اإلنجاز  هذا  لكم  ومباركًا  فهنيئًا 
ينير  أن  تعالى  الله  آملين من  الوطن،  وهّمة هذا 

طريقكم ويبارك لكم بالجهد والوقت.
د.فيصل بن عبدالله الحديثي

عميد كلية إدارة األعمال

طموحات وتطلعات الوطن
بداية نرحب بصاحب السمو الملكي األمير سعود 
الشرقية  المنطقة  أمير  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
الجامعة  ومشاركة  التشريف  هذا  لسموه  ونثمن 

حفل تخريج الدفعة الـ41 من طالبها.
بن  عبدالله  الدكتور  الجامعة  مدير  لمعالي  ونرفع 
ونبارك  المناسبة،  بهذه  التهاني  الربيش  محمد 
الله  ونسأل  تخرجهم،  والخريجات  الخريجين  لجميع 
البالد  بهم  ينفع  وأن  يوفقهم  أن  القدير  العلي 
والعباد، وبهذه المناسبة نهنئ أيضًا أباء وأمهات 

الخريجين والخريجات.    
بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  عن  ونيابة  باسمي 
الصحة العامة نقدم تهنئة خاصة لخريجي وخريجات 
الكلية، ونأمل أن نكون قد خرجنا خبرات ذات كفاءة 
مهنية عالية في التعليم والبحث وخدمة المجتمع 
في مجال الصحة العامة، وأن يكونوا في صدارة 
يكون في  ألن  به  ويرتقوا  الوطن  هذا  يخدم  من 
لتحقيق  يسعوا  وأن  المتقدمة  الدول  مصاف 

طموحاته وطلعاته. 
التوفيق والسداد  الله لهذا الوطن ولقادته  نسأل 

واألمن واألمان وكل عام والجميع بخير.
د. تركي بن مشهور العنزي

عميد كلية الصحة العامة

العرس الحادي واألربعون
تحتفل الجامعة هذا اليوم بعرسها الحادي واألربعين 
والخريجات  الخريجين  من  آالفا  لمجتمعها  لتزف 
للمساهمة في بناء وتنمية هذا الوطن المعطاء, 
وألن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لم تعد 
بشرية  كفاءات  من  تمتلكه  بما  تقليدية  جامعة 
وكفايات مهارية ُتكسب الخريج علما ً نافعا ومهارات 
ال توفرها المناهج وتدريب مهني رفيع المستوى، 
وهذا ما ال يتوفر للكثير من المؤسسات األكاديمية 
التعليم  حدود  على  تتوقف  لم  فالجامعة  األخرى، 
اإلبتكار  وتدعيم  األفكار  إلثراء  للتعلم  تجاوزته  بل 
وريادة  لإلبتكار  وكالة  الجامعة  أنشأت  ولذلك 
الجامعة وتنمي فيهم روح  لترعى طالب  االعمال 
المنافسة والتحدي .كما أن المناهج لم تعد تبنى 
تعدتها  بل  والطالب  المعلم  بين  التلقين  على 
عمادة  فأنشأت  التفاعلي  التعليم  إلى  الجامعة 
وربطتها  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني  التعليم 

لتجويد  عالمية  بعمادات وشراكات مع مؤسسات 
الطالب يسمع ويرى ويلمس  الجانب فأصبح  هذا 
المادة العلمية بل يتجول بين مفرداتها وهذا تطور 
الطالب  عند  التلقي  رفع مستوى  إلى  يدفع  كبير 
ولم  للمقررات   العلمي  بالمفهوم  الوعي  وزيادة 
يتوقف االمر عند ذلك بل اهتمت الجامعة بجوانب 
األنشطة لتربط العقل بالجسد ليكون ثنائيا ً نافعا ً 
جعل من الجامعة تحتل كثيرا ً من المراتب األولى 
في المنافسات بين الجامعات كل ما ُذكر كون طالبا 
مكتمل العناصر علمًا ورسما حتى إذا ما تخرج من 
أن  فلنا  أقرانه،  بين  فارقا  رقما  كان  الجامعة  هذه 
نفاخر بخرجينا من الطالب والطالبات هذه الليلة وحق 
لنا أن نحتفل بهم لنلقاهم غدا ً بناة عاملين محملين 
بالعلم الذي تعلموه والمصقول بالتدريب والتمهير 
ولذلك خريجينا جاهزون للعمل فقد أعدتهم الجامعة 

لمثل هذا اليوم.
د.علي بن محمد القرني

عميد كلية الهندسة 

سر تميزكم
أيام  انطوت  قد  ..ها  الخريجين  وبناتي  أبنائي 
واالجتهاد  الجد  فيها  كان  أيام   ، الجامعية  الدراسة 

رفيقًا على الدوام.
 وجاء وقت الحصاد، فلله الحمد من قبل ومن بعد 

. فقد تحقق الحلم .
احسنوا   ، أنفسكم  من  واثقين  ناجحين  كونوا 
امتالك مهاراتكم وعلمكم وطوعوه لخدمة الوطن .
اجمعوا ما استطعتم وما اكتسبتم من خبرات خالل 
خبرات  من  استقيتموه  وما  الدراسية  مسيرتكم 

أهلكم ومعلميكم .
واصنعوا المستقبل وليكن سقف طموحكم عنان 

السماء واسعوا جاهدين لتحقيقه..
دعواتي لكم بالتوفيق والسداد. 

د. نهاد بنت عبد الله العمير
عميدة البحث العلمي

فكر وقيم
عن  باألصالة  اليوم  الفرصة  أنتهز  الخريجات  بناتي 
بانتهاء  لتهنئتكن  زميالتي  عن  وبالنيابة  نفسي 
للعالم  لتخرجن  تزيد،  أو  سنوات  أربع  مسيرة 
معلمات   لتكن  والمهارات،   بالمعارف  متسلحات 
معلمات  بناتي   ، األجيال  وقيم  فكر  تصنعن 
ُه  اللَّ )َيْرَفِع  تعالى  قوله  دوما  تذكرن  المستقبل 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم درجات(،وما  ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ الَّ
الله  منحك  الذي  بالعلم  إال  والرفعة  المكانة  هذه 
إياه، وتذكري أن مسيرة العلم ال تنتهي وبحاره ال 
اليوم  المزيد.  لتعلم  نهمة  كوني  فدوما  تنضب 
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أنت في مفترق الطرق األبواب متعددة والفرص 
وانتهاز  الصواب  الباب  طرق  عليك  لكن  مختلفة 
الفرصة السانحة،  تذكري أن طريق الف ميل يبدأ 
بخطوة، وأن طريق الصعود للقمة قد يكون شاقًا 
ومظلم و مليئ  بالعثرات  لكن مع العزيمة والصبر 
النهاية.  في  تصلين  سوف  الهدف  وضوح  و 
ومساندتك،  لدعمك  موجودين  دومًا  أننا  وتذكري 
فتخرجكن اليوم  هو بداية عالقة تشاركية مع الكلية 
والجامعة ، فأبواب الجامعة وقلوبها دوما مفتوحة 

لكن، أنتن دوما مدعوات لإلفادة واالستفادة. 
وختامًا أنتهز الفرصة لشكر راعي هذا الصرح قائد 
بن فيصل معالي مدير   عبدالرحمن  األمام  جامعة 
الجامعة الدكتور عبدالله الربيش ، والشكر موصول 
لخادم الحرمين الشريفين ووليه عهده على رعايتهم 
الدائمة للتعليم بشكل عام ولتعليم الفتيات على 

وجه الخصوص.
د.دالل بنت محمد األمين الشنقيطي

عميدة كلية العلوم والدراسات االنسانية بالجبيل

بداية طريق النجاح
أبنائي الخريجين...بناتي الخريجات

حياتكم  طريق  بداية  على  اليوم  نضعكم  فخر  بكل 
على  قدرتكم  في  ثقة  على  ونحن  العملية 
المنافسة، وإثبات الوجود فقد غرسنا فيكم- بعد 
فضل من الله ومنة- الثقة بالنفس وروح المنافسة 
العلمي  بتحصيلكم  اهتمامنا  جانب  إلى  واألمانة 

خالل سنوات دراستكم في الكلية.
لطالبها  األفضل  تقديم  إلى  الكلية  سعت  وقد 
وطالباتها بدءًا من أساليب التدريس واختيار أفضل 
بما  الدراسية  البرامج  وتطوير  التعليمية،  الكوادر 
االبتكار  إدارة  إلى تفعيل  العمل  يتالءم مع سوق 
متميزة  تدريبية  حقائب  وتقديم  الكلية،  لطلبة 
الكلية  اهتمت  كما  الملهمين.  أفضل  واستضافة 
المؤتمرات  في  والطالبات  الطالب  بإشراك 
بطبيعة  والمرتبطة  المتخصصة  والعالمية  العربية 

تخصصاتهم.
لكم  مفتوحة  الكلية  أبواب  فإن  عهدتم  وكما 
لمستجدات  تدريب  على  للحصول  التخرج،  بعد 
تخصصاتكم، لعرض تجاربكم، لمشاركتنا نجاحاتكم، 

لتقديم مقترحاتكم، وإلرشاد زمالئكم وزميالتكم.
دعواتنا لكم بالتوفيق...

د.حورية بنت محمد العتيبي
عميدة كلية المجتمع

ثمرة غالية
حصادهم  نتاج  والطالبات  الطالب  ألبنائنا  نبارك 
للحصول  والتضحية  الجهد  فيها  بذلوا  لسنين 
على المستويات العليا من التعليم ونهنئ أولياء 
أمورهم وأنفسنا بهم ونحن نرى فيهم ثمرة غالية 
لجهد مبارك ماجور في بناء جيل واعد واع مسلح 
بالعلم وروح التحدي واإلبداع واإلبتكار، ونشد على 
خدمة  في  المبارك  جهدهم  يوصلوا  أن  أيديهم 

الدين والمليك والوطن.
الملكي  السمو  صاحب  بتشريف  الفرحة  وتكتمل 
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير 

المنطقة الشرقية هذا الحفل الكريم.
ولكم كانت هذه البسمة التي نراها على ثغور أبنائنا 
التحدي والتطوير  وأهاليهم وقودًا يغذي فينا روح 
المستوى  لرفع  بهمة  الدؤوب  والعمل  المستمر 

في  للمشاركة  العمل  لمنظومة  واإلداري  الفني 
تحقيق بيئة تعليمية تساهم في تحقيق تعليم ذو 
جودة عالية يواكب التطور العالمي ويلبي طموحات 
والريادة،ويحقق  المستدامة  التنمية  نحو  وطننا 
التقنيات  وإستخدام  للموارد  األمثل  اإلستغالل 
ومرافقها  التعليمية  المباني  إدارة  في  الحديثة 
ومصادر الطاقة والمياه بما يتوائم مع إستراتيجية 
ويحقق  وقيادتها  ومستهدفاتها  الجامعة  وهوية 

تطلعات والة األمر حفظهم الله.
م. عبدالعزيز بن عبدالهادي المنصوري

مستشار الجامعة للشؤون الفنية

مناسبة غالية على قلوبنا
جميعًا،  قلوبنا  على  الغالية  المناسبة  هذه  في 
أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع أبنائنا وبناتنا 
التوفيق  دوام  لهم  متمنيًا  والخريجات،  الخريجين 
وأن  والعملية،  العلمية  مسيرتهم  في  والنجاح 
ينفع الله بهم البالد والعباد، وهذا ما تسعى له 
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة معالي 
مدير الجامعة -حفظه الله- بتخريج كوادر وطنية لها 
بصمتها المتميزة في ميدان العمل، تحقيقًا لرؤية 
المملكة 2030 في وطن طموح واقتصاد مزدهر 
وجل  عز  المولى  متطور، سائل  ومجتمع معرفي 
بتحقيق  تخرجكم  فرحة  وتكتمل  خطاكم  يسدد  أن 

أمانيكم.
أ.د. عبدالكريم خلف الهويش

عميد معهد الدراسات اإلستشارية والخدمات

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

وولي عهده األمين إنه سميع مجيب .
د.قاسم بن إبراهيم المعيدي

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

طموحات وأهداف نحو المستقبل
الدفعة ٤١  بتخريج  المبارك  اليوم  نحتفل في هذا 
من العام الجامعي 1441-1440  من طلبة الكلية 
ونحن فرحون جدًا وفخورون بكم بتخريج هذه الكوكبة 

من طالبنا وطالباتنا األعزاء.
بين  الفخر واالعتزاز  أحمل مشاعر  وأنا  أقف  اليوم 

فاليوم  تخرجهم.  حفل  يوم  في  الخريجين  أبنائي 
نحتفل بجني ثمار تعبكم وجهدكم، وأحب أن أهنئكم 
وأهنى نفسي بهذه اللحظة التي لطالما انتظرناها 
معها  تحمل  وهي  جاءت،  قد  هي  وها  طوياًل، 
البهجة والسرور واألمل، والمستقبل المشرق إن 

شاء الله.
ونحن إذ نحتفل اليوم بتخرجكم إنما نبعث من خاللها 
تفان  من  بذلتموه  ما  على  الضوء  تلقي  رسائل 
وجهد وحماس كطالب وتبرز ما لديكم من طموحات 
وأهداف نحو المستقبل. تهانينا لهذه الدفعة على 

نجاحهم وتفوقهم المستحق عن جدارة .
أنتم اليوم انتقلتم من مرحلة تلقي العلم والتسلح 
بالثقافة إلى ميادين العمل وأنتم مسلحون بالعلم 
والمعرفة، وال ننسى أن الوطن بحاجة إلى جهودكم 
وصدقكم بالعمل وسواعدكم الفتية لالرتقاء إلى 

آفاق مستقبلية واعدة وغد واعد مشرق. 
فاليوم نغلق صفحة، ونفتح صفحة جديدة نسطرها 
نسعى  زلنا  ما  وأحالم  وأمال،  نور،  من  بخطوط 

جاهدين لتحقيقها.
وفي نهاية كلمتي أرجو من الله تعالى أن يحفظكم 
صالحين  يجعلكم  وأن  أعماركم،  في  ويبارك 

مصلحين نافعين لوطنكم.
د.خالد بن عبدالله الشهري

عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

تتويج الجهود
أبنائنا  لجهد  تتويجًا  يأتي  العام  لهذا  التخرج  حفل   
زهرة  أمضوا  الذين  والطالبات  الطالب  وبناتنا 
والتعلم  واالرتقاء  والطلب  التحصيل  في  حياتهم 
طريقهم  ليشقوا  والمهارات  بالمعارف  والتزود 
وأعمالهم  مجاالتهم  الوطن من خالل  هذا  لخدمة 
وتأتي رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود 
التخرج  لحفل  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  نايف  بن 
الجهود  لهذه  وتتويجًا  تكريمًا  واألربعين  الواحد 
وهذه  الجامعة  خريجي  وبناته  ألبنائه   ً ومشاركة 
الرعاية الكريمة اعتدنا عليها من سموه حيث نلمس 
ومناسبات  فعاليات  في  والحضور  الدعم  ونجد 
الجامعة ودعم أنشطتها وبرامجها فيما يحقق الخير 
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والبناء والنماء لهذا الوطن المعطاء ولعلي ألفت 
هذا العام سيكون من ضمن كوكبة الخريجين الذين 
وبناء  والدعم  والمبادرة  العمل  في  سينخرطون 
الشريعة  كلية  خريجي  من  األولى  الدفعة  الوطن 
والقانون في تخصص الشريعة بعد أن نهلوا من 
المعارف والمهارات وتلقوا كثيرا من الكفايات في 
تخصصهم وكلنا نتطلع لعطائهم وإسهاماتهم في 
الوطن وخدمة المجتمع ورقيه ومساعدة مواطنيه 
قيادة  أشكر  أن  المقام  هذا  في  يفوتني  وال 
الحرمين  خادم  رأسهم  وعلى  المباركة  البالد  هذه 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
ولهذه  للجامعات  الدائم  دعمهم  على  العزيز  عبد 
الجامعة على وجه الخصوص وصواًل إلى الهدف 
في  إليها  نتطلع  التي  لآلمال  وتحقيقًا  المتوخى 

رفعة هذا الوطن والرقي به. 
واألمن  الرخاء  عليه  وأدام  الوطن  الله  حفظ 

واالستقرار.  
أ.د. عبد الواحد بن حمد المزروع

عميد كلية الشريعة والقانون

أنتم أمل الحاضر
يوم التخرج أحد األيام المعدودة والمشهودة التي 
ال تنفك ذكراها، وال يزيد مرور األيام عبقها إال تركيزًا 
ونفاذًا.  هو اليوم األبهج من بين األيام، فال شيء 
يضاهي فرحة التخرج! يوم الحصاد وقطف الثمار، 
فيه تطوى ذكريات صفحة من صفحات العمر كان 
ضحكات  فيها    ، والمثابرة  واالجتهاد  الجد  فيها 
الرفاق، وأصوات األساتذة، ورائحة الكتب ... نودع 
ذلك كله لنفتح صفحة أخرى من سجل الحياة  فيها 
يسبغ  أن  القدير  العلي  ونسأل  والطموح،  األمل 
مقاصدكم  لتحقيق  يوفقكم  وأن  نعمه،  عليكم 

وغاياتكم. 
د. محمد بن صالح الكثيري

عميد تطوير التعليم الجامعي

بصمات في شتى المجاالت
يجب على الخريج أن يكون له بصمات في شتى 

تقديم  في  للمشاركة  والمساهمات  المجاالت 
للقطاعات  التطويرية  اإلستشارات  من  العديد 
روافد  من  رافدا   ً يكون  وأن  والخاصة  الحكومية 
أدعو  هنا  ومن  الغالي.  بلدنا  في  المجتمع  خدمة 
لكم وأتمنى أن يكون هذا التخرج من  الجامعة هو 
نقطة التحول في حياتكم والذي ستترجمونه في 

واقع حياتكم العملية.
د.طارق إبراهيم الرواف

عميد كلية العمارة والتخطيط

زفاف الجامعة
في كل عام تزف جامعتنا الغالية كوكبة من أبنائها و 
بناتها المؤهلين لخدمة وطننا الغالي نبارك للوطن 

و للجامعة هذا اإلنجاز وأولياء األمور هذا اإلنجاز.
د. فاطمة عبدالله الملحم

عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

سالح العلم ووشاح المروءة
ابناءنا الخريجين .. بناتنا الخريجات..اليوم تتطلع إليكم 
لكي  ووطنكم  ومعلميكم  وآبائكم  أمهاتكم  عيون 
تحملوا امانة انفسكم ومستقبلكم لتكونوا مصدر 
فخرهم واعتزازهم ، متسلحين بالعلم ومتوشحين 
بالمروءة والخلق لتبنوا مستقبل هذا الوطن وهذه 
نافعين مواطنين فاعلين  . كونوا مواطنين  األمة 

مواطنين متطلعين لكل خير وتقدم .
د.إبتسام بنت محمد المّثال

عميدة عمادة الموارد البشرية

خدمة الوطن والمجتمع
بصفتي عميده لكلية التمريض بجامعة االمام عبد 
الرحمن بن فيصل ، افتخر بأنني جزء من مؤسسة 
نسعد  اليوم  هانحن  أحالمكم،  تحقيق  على  قادرة 
برؤية الفرحة على وجوهكم أبنائنا وبناتنا الخريجون 
التي  جهودكم  ثمرة  قطف  أيام  فهذه  والخريجات 
ثابرتم عليها دراسة ونشاطًا علميًا  ، فلقد وضعتم 
العمل  طريق  على  لكم  قدم  أول  اليوم  بتخرجكم 
لتخدمون من خالله وطنكم ومجتمعكم ، وال تجعلوا 
تحملوا  أن  فعليكم  بالجامعة  لكم  عهد  آخر  التخرج 
رسالة الجامعة أينما ُكنُتم وان تترجموا انتمائكم لها .

د.فريال بن مبارك القحطاني
عميدة كلية التمريض

إعداد قادة التميز 
الله  وصلى  بفضله،  علينا  أنعم  الذى  لله  الحمد 
وسلم،  وصحبه  وآله  محمد  سيدنا  على  وسلم 

وبعد: 
أعزائى الخريجين كم أنا سعيدة بالتواصل معكم من 
خالل المنابر اإلعالمية العديدة التي وفرتها جامعتنا 
الخريجين؛ فمن خالل  أبنائها  للتواصل مع  الحبيبة 
التواصل  أصبح  المهنية  والتنمية  الخريجين  مركز 
الذين  المتميزين  وخريجيها  الجامعة  بين  قائمًا 
يسهمون بشكل فعال في خدمة وطنهم على أكثر 
من صعيد. فقد خرجت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن 
فيصل على مدى أجيال متعاقبة نخبة من الخريجين 
الذين كان يترقبهم المستقبل ليكملوا مسيرة البناء 

والنهضة لرفعة وعلو هذا الوطن. 
المهنية  والتنمية  الخريجين  مركز  أولويات  ومن 
لتحقيق  المطلوبين  القادة  وإعداد  األفكار  تكوين 
التميز، فنحن نعتبر التميز جزءًا من روح عملنا وهو 

ما يميزنا ويمكن خريجينا من مجابهة تحديات العصر 
بمهارة وإصرار. 

أساسية  وصٍل  حلقة  يكون  أن  المركز  ويسعي 
بين الجامعة وخريجيها في جميع أنحاء العالم، من 
بالتميز  المتعلقة  الجامعة  رؤية  حول  جمعهم  أجل 
المستدام.  التعلم والبحث والتطوير  والريادة في 
الخريجين  من  كٍل  بين  التعاون  أوجه  دعم  وكذلك 
وأعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات، وذلك 
من خالل تقديم خدمات معرفية ومهنية وإبداعية؛ 
تثري حياتهم المهنية والشخصية بشراكة مجتمعية 

فعالة.
د. أمانى بنت خليفة البحر 

مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية 
 

العلم المنير 
والخريجات  الخريجين  لجميع  ابارك  أن  لي  يطيب 
تحقيقهم  والجامعة  وعوائلهم  وأمهاتهم  وأبائهم 
لهم  سينير  الذي  بالعلم  وتسلحهم  النجاح  هذا 
بتوفيق الله مستقبلهم ويجعلهم يخدمون وطنهم 
ويشاركون في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 
2030 وخدمة وطننا الغالي فبلدنا حفظها الله تنعم 
برعاية واهتمام من لدن قائد مسيرتها خادم الحرمين 
الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله 
وولي عهده األمين صاحب السمو المنلكي األمير 
محمد بن سلمان -حفظه الله -الذين يحرصون على 
توفير الغالي والنفيس إلعداد جيل مسلح بالعلم 
و ينعم بالرفاهية ورغد العيش ونحن نسعد برعاية 
صاحب السمو الملكي أالمير سعود بن نايف أمير 
المنظقة الشرقيه لهذا الحفل المبارك وختاما نسأل 
الله العلي القدير أن يحفظ بالدنا وقيادتنا الرشيدة 

ويعزها ويرفع من شأنها. 
د.عبدالعزيز بن فهد الفهيد 

عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة 

أنتم من رسم اإلبتسامة 
أهنئ  و  أهنئكم   .. الخريجين  عزيزاتي  و  أعزائي 
نفسي بكم... فكل ما نعمل به و نسعى له هو 
أن تكونوا على أهبة اإلستعداد لخدمة هذا الدين 
عام  كل  األسنان  كلية طب  في  نفخر   . الوطن  و 
حصيلة  و  الِعلم  راية  معها  تحمل  دفعة  بتخريج 
التعًلم..لتكون رعاية أفراد المجتمع أمانة يضعونها 
نصب أعينهم، ليكونوا خير سفراء لدينهم ووطنهم 

وأهاليهم وجامعتهم. 
ألصحاب  الفضل  يرجع  أن  الحنيف  ديننا  علمنا 
اإلنجاز  هذا  لتحقيق  دعموكم  من  وهم  الفضل 
لتحقيق  كبير  فلألم ولألب واألسرة عمومًا فضل 
ماحققتموه فهم أسعد البشر اليوم وأنتم السبب 
األول لسعادتهم و أنتم من رسم االبتسامة على 

وجوههم, فمباركًا لكم و لهم هذا اإلنجاز. 
الملك  قائدنا  بقيادة  و  مخلصين...  كمواطنين  و 
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و كما وصفنا ملهم 
الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  ولي  سيدي  رؤيتنا 
الله  حفظه  عبدالعزيز  بن  بن سلمان  محمد  األمير 
فاليوم  القمم  هذة  لصعود  األول  الوقود  نحن 
أدعوكم و نفسي لنكون جميعًا وقودًا يغذي رؤية 

وطننا لتصل لمكانتها في قمة القمم. 
مع خالص دعواتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح..

د.جيهان أحمد الحميد 
عميدة كلية طب األسنان 
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محمد المحيسن معاذ الزويدي

طموح ال يتوقف
كلية  من  النشمي  محمد  أحمد  الطالب 
األول  اليوم  أذكر  أزال  ال  يقول:  الطب 
سعيًدا  كنت  حينها  الجامعة،  في  لي 
األمل  نحو  جديدة  خطوة  سأبدأ  ألني 
والمستقبل. واليوم أمست الجامعة تمد 
الذكريات.  لنا حاملًة معها أجمل  الوداع  يد 
كل  الجامعة  في  سنوات  خمس  من  أكثر 
من  الكثير  تفاصيله  في  يحمل  كان  عام 
الرسائل. فخور بنفسي تعلمت الكثير من 
أخطائي، أوجه شكري الذي ال ينتهي إلى 
أمي العزيزة وأبي العزيز وجداتي وجدي، 
فهم مصدر األمل بعد الله. وال أنسى كل 
يوم  في  رحلة  معه  خضت  طالبي  نادي 
من األيام، منتدى القراء، النادي الثقافي، 

نادي العالقات، النادي العلمي. 
األيام  من  يوم  في  حلًما  التخرج  كان 
الله،  توفيق  بعد  واقًعا  اليوم  وأضحى 

فالحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
خاطرة خريج

من  حصريم  محمد  أحمد  الطالب  ويحدثنا 
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 
اليوم  الجامعية:  دراسته  ذكرياته خالل  عن 
مشوار  حصاد  ذكرياتي  شريط  لي  تترجم 
استمر ألكثر من أربع سنوات قضيتها في 
والتعب  الجهد  من  الغالية  جامعتي  رحاب 
والمعاناة والمثابرة حلم عانق حياتي واآلن 
فيها  وحصدت  زرعت  جميل  لواقع  تحول 
التطوير  في  لي  منهاجًا  وكانت  الكثير 
خاللها  من  تعرفت  والمعرفة  واإلبداع 
والزمالء  واألحبة  األصدقاء  أعز  على 
الفرح  مشاعر  بها  امتزجت  شرف  مسيرة 
والحزن تخللتها دموع الضحكة واإلبتسامة، 
أهلي  هم  راسي  وتيجان  لعزوتي  شكرًا 
في  ساهم  شخص  لكل  شكرًا  وعائلتي، 
نجاحي وتطويري وصقل موهبتي، شكرًا 
إداري  عضو  أو  تدريس  هيئة  عضو  لكل 
وزادني  حرفًا  وعلمني  بجانبي  وقف 
وزمالئي،  ألصدقائي  شكرًا  معرفة، 
هكذا هي الحياة ال تدوم دومًا أيام قليلة 
عناق  لحظات  من  أصعبها  ما  وسأفارقكم 
وتبادل  الحبيسة  الدمعات  تلك  وانهمار 
عظيمة  فرحة  تخرجي  والدعوات  التبريكات 
ألم  ويقاسمه  قلبي  تغمر  سعادة  بل 
والذكريات  اللحظات  تلك  إلى  واشتياق 
أصعبها  ما  والوداع  الفراق  وألم  الجميلة 

من لحظات.

اليوم القمر يبتسم لك فقد حققت أمالك
من  العلي  حسين  حسن  الطالب  ويقول 
قد  ها  التطبيقية:  الطبية  العلوم  كلية 
انطوت صفحة من صفحات الحياة، صفحة 
كان فيها الجد واالجتهاد رفيًقا على الدوام، 
وجاء  والتعب  الدراسة  فيها  نودع  لحظة 
اجتهادنا،  ثمرة  الحصاد، نحصد فيها  وقت 
الرفاق،  ضحكات  لحظات  فيها  موّدعين 
رافعين فيها قبعات االحترام ألعضاء هيئة 
حملنا  لحظة  لكل  وداعًا  واإلدارة،  التدريس 
حلمنا ومضينا في سبيل تحقيقه، فشكرًا 

لمن ساندنا وشاركنا فرحة نجاحنا وتخرجنا.
أيام جميلة ستبقى في ذاكرتي

ومن كلية الطب يقول الطالب سعد علي 
بعد،  ومن  قبل  من  الحمدلله  القرني: 
الحمدلله على كمال نعمته وتمام فضله. 
في  وأنا  اآلن،  من  سنوات  ست  قبل 
كلية  بدخول  أحلم  كنت  التحضيرية  السنة 
للكلية  دخولي  أن   « أظن  وكنت  الطب، 
وها  بالمستحيل«.  أشبه  منها  وتخرجي 
الخريجين  مجلة  في  كلمتي  أكتب  ذا  أنا 
عشناها  الطب. سنين  كلية  من  خريج  وأنا 
من  لها  يا  و  سريًعا  مّرت  ها،  ومرِّ بحلوها 
أيام جميلة ستبقى في ذاكرتي ما حييت. 
أواًل أود أن أشكر والديَّ الداعمين لي منذ 
اليوم األول. وأود أيًضا أن أشكر اساتذتي 
األفاضل الذين كان لهم الفضل الكبير بعد 
الله في ما وصلت له اليوم، كما أريد أن 
أشكر زمالئي الطلبة الذين كانوا خير صحبة 
وخير سند لي في مسيرتي خالل رحلتي 
الدراسية، ليالٍي طويلة وعصيبة عشناها يا 
أصدقائي أصبحت من الماضي وها نحن 
اإلمام  جامعة  أشكر  ثمارها..  نجني  األن 
لها  سيظل  التي  فيصل  بن  عبدالرحمن 
الله  .. ختاًما اسأل  الله  الكبير بعد  الفضل 

أن ينفع ديننا ووطننا بعلمنا وعملنا.
أنتهت الرحلة كلمح البصر

ويبعث طالب كلية الطب عبدالرحمن علي 
ويقول:  والدته  إلى  إمتنان  برسالة  العقا 
طفاًل  باألمِس  أمي  يا  معي  سهرتي 
سِت  اعتاِب  على  أقُف  أنا  وها  صغيرًا، 
سنوات مضت، تارًة في تراخي وتارًة في 
رجٌل و طبيٌب  أمامكـِ  اليوم  أنا  تعجل، وها 

واعد، فلتهنئي بي يا أماه.
و  األغلى  سندي  أنتم  إخوتي  و  أبي 
األقوى، شكرًا لكل دمعة فرٍح على محياكم، 

وشكرًا لكل نبضة حٍب وخوٍف وفخر. 

ويا  أحبتي  يا  بي  تفخروا  أن  لكم  فحق 
أصحابي.

طياتها  وفي  البصر  كلمح  الرحلة  انتهت 
مواقف تختبئ التنسى هي رواية الغد، 
فالحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر له 

من قبل ومن بعد. 
طلب العلم عبادة

تجربته  القحطاني  مسفر  عبدالله  ويحكي 
كطالب  تجربتي  خالل  من  ويقول:  لنا 
بتخصص  الماجستير  لمرحلة  بالدراسة 
اإلدارة والقيادة التربوية في كلية التربية، 
طلب  النية:  اخالص  نقاط  عدة  خالل  من 
الله  إلى  التقرب  وابتغاء  عبادة  العلم 
وكل  صالتك  في  الدعاء  على  والحرص 
وقتك  قسم  الوقت:  وإدارة  أعمالك، 
وأعمل تخطيط من اليوم بشكل جيد إلنجاز 
المذاكرة  تراكم  ال  يومي،  بشكل  أعمالك 
والتكاليف والبحوث  االختبارات  إلى موعد 
يحتاج  التفوق  طريق  تسليمها،  قرب  إلى 
وحضورك  بالتفاعل  ومثابرة  اجتهاد  إلى 
الذهني ومناقشة الدكتور في المحاضرة، 
أساتذة  مع  جيدة  عالقة  بناء  على  الحرص 
مطلعًا:  كن  بالمحاضرة،  وزمالئك  المقرر 
الكتب  من  تخصصك  مجال  في  قارئًا 
تؤجل  ال  مبدعًا،  كن  المستجدة.  واألبحاث 
اختر موضوع بحثك وفكر فيه مُنذ المستوى 
للمقررات  دراستك  خالل  من  األول 
والمشاكل  والبحوث  للكتب  وقراءاتك 
التي تواجهك في الميدان التربوي، وقدم 
الثانية أو  موضوعك وال تتأخر إلى السنة 
عندما تنتهي من المقررات، واكتب بحثك 
وانت تدرس. ونصيحتي لزمالئي الطالب 
في  لتصب  وأعمالكم  تكاليفكم  وجهوا 
كثير  ساعدتني  فهذي  بحوثكم  موضوع 

في مرحلة إعداد الرسالة العلمية.
مشاعر الفخر

كلية  طالب  الشيباني  خالد  عسكر  ويقول 
الطب: اليوم أقف وأنا أحمل مشاعر الفخر 
الجامعة  هذه  إلى  أنتمي  بأن  واالعتزاز 
فيها  تعلمت  التي  المباركة  الكلية  وهذه 
طيلة هذه السنوات  وما حققت فيها من 
انجاز إال بتوفيق من الله والتشجيع والدعم 
الكرام  من والداي ومن كليتي واساتذتي 
ويقول الله عز وجل )وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 
بما  فينبئكم  والشهادة  الغيب  عالم  إلى 

كنتم تعملون ( 

اليوم نحتفل بجني الثمار فأحب أن أهنئ 
التي  اللحظة  بهذه  وزمالئي  نفسي 
معها  تحمل  طويال  انتظرناها  لطالما 
البهحة والسرور،وفي نهاية كلمتى اتمنى 
الحياة  التوفيق والنجاح في  الزمالء  لجميع 
المستقبلية ،كما أرجو من الله أن يحفظنا 
صالحين  يجعلنا  وأن  أعمارنا  في  ويبارك 

مصلحين هداة مهتدين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

انشودة الغوص والسفر
الطالب  لنا  يحكي  أيضًا  الطب  كلية  ومن 
الدراسية  رحلته  عن  المخّضب  عمر 
ظهر  على  الست  السنوات  رحلة  ويقول: 
مفرودة  رحلة  في  والعودة  السفينة، 
الريح. وما يحمله  االشرعة ومركب يسابق 
لؤلؤ  من  احضانهم  في  الغواصون 
يخشون عليه حتى من النظرات. واحالمهم 
ماهي  تدري  أو  المقمرة  البحر  ليالي  في 
الشرق  رحلة  تدري.  كنت  لو  اه  احالمهم؟ 
كالدانة  هو  جديد  بإنسان  عادت  والغرب 
فرحة  أجمل  وما  واساتذته  اهله  عين  في 
له  دعواتها  وتتذكر  تحتضنه  وهي  والدته 
ام  حقًا؟  طوياًل  أكان  الطويل،  في سفره 
األيام  هاجس  يكن  ولم  به  يشعر  لم  انه 
يالحقه حيث ان الوجهة هي أرض االحالم 
الربان بقربها كلما  أعلمهم  المرتقبة وكلما 
زادت دقات قلوبهم وتوجهت اعينهم الى 
األفق، أيهم يدرك الساحل. وبعد الوصول 
ينسى الجميع ذلك التعب استغرب منهم 
كيف نسوا عاصفة األمس؟ تركوا الماضي 
ورائهم في عمق البحر وهم االن جميعهم 
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قاسم التاروتي

معن  البحيرعسكر الشيباني معاذ محمود أحمدعبدالله القحطانيعمر المخضب

مازن العصيل

بسواعد  ليستيقظوا  بليلتهم  يهنئون 
في  والتشييد  للبناء  مستعدة  شديدة 
من  الرحلة  وابتدأت  المنشود.  وطنهم 

جديد، مبارك لكم أيها األصدقاء.  
) وقل ربي زدني علمًا (

والتخطيط  العمارة  بكلية  الطالب  ويقول 
أنعم  ما  على  لله  الحمد  التاروتي:  قاسم 
و له الشكر على ما ألهم و الثناء بما قدم 

لحظة الفراق قد آنت
و دقات القلب قد زادت 

و حرارة األجساد قد ارتفعت و اقشعرت 
ضمنا  الذي  العظيم  الصرح  هذا  لفراق 

بدافئ حضنه
و انهمر علينا بأمطار علمه و آفاق معرفته

قد  الليالي  و  انقضت  قد  األيام  فهذه 
تصرمت

أنها  إال   ، الفراق  هذا  علينا  ليعز  إنه  و 
مرحلة من مراحل حياتنا »و ما أجملها من 
اجتيازها، شاكرا  بد من  أنه ال  إال  مرحلة«، 
و مثمنًا لكل من كان لهم الفضل علي ال 
سيما والداي -حفظهما الله- و أعضاء هيئة 
التدريس األفاضل و من بعدهم أهلي و 
أصحابي، متمنيًا لي ولهم كل التوفيق و 
السداد، سائال المولى العزيز أن يوفقنا و 

إياكم لما هو آت.
بين األمس واليوم

مازن  الطالب  مشاعره  عن  لنا  ويحكي   
عبدالرحمن العصيل من كلية الطب ويقول 
:سبحان الله ! الزلت أتذكر جًيدًا ذلك اليوم 
في  قبولي  رسالة  فيه  وصلتني  الذي 
الطب  لكلية  الصحي  المسار  الجامعة في 
، والزلت أتذكر تلك اللحظات الجميلة التي 

شاركتها مع عائلتي بعد سماع هذا الخبر، 
شعور  اإلنسان  يخالج  ما  سرعان  ولكن 
المسؤولية  بأن  التاًم  اليقين  وهو  غريب 
تزداد وتكبر يومًا تلو اآلخر ، وأن ما سأقدم 
عليه من مرحلة ستبقى مالزمة لي طوال 
حياتي ، أفكاٌر وتساؤالت عديدة ومرهقة 
ولكن سرعان ما تغلبت عليها بالتوكل على 
واالعتماد  به  التامة  والثقة  تعالى  الله 
النجاح  بأسباب  األخذ  مع   ، عليه  الكلي 

والتفوق.
تنقضي  والصفحات  تترى  األيام  وهاهي 
إال  اإلنسان  يجني  وال   ، ُتطوى  واأليام 
ثمرة عمله وكفاحه ، ست سنوات مضت 
تقاسمنا  وآمالها  بآالمها   ، بحلوها ومًرها 
فيها شهد النجاح ومرارة الفشل ، اكتسبنا 
وزمالء  أفاضل  معلمين  معرفة  خاللها 
الله  شاء  السنوات  هذه  ،وبعد  كرام 
تعالى بفضله وتوفيقه أن نتخرج من هذه 
جديدة  لمرحلة  لنستعد  المباركة  الجامعة 

ومهمة وهي بناء الوطن.
عثرات ثم نهوض

وخدمة  التطبيقية  الدراسات  كلية  ومن 
سعيد  محمد  الطالب  يقول  المجتمع 
بدأت  ويقول:  كفاحه  قصة  المحيسن 
في  الدراسة  من  عدت  عندما  القصة 
ولكن  اإلنجليزية  اللغة  اجتياز  بعد  الخارج 
دراستي  اكمال  في  الحظ  يحالفني  لم 
عدت  عندما  الحال  يائس  وكنت  الجامعية، 
لتخصص  بقبول  أحظى  لم  أيضا  حيث 
في  األبواب  جميع  وأقفلت  أحالمي 
وجهي ماعدا باب واحد وهو قبولي في 
عدنان  عمي  أنسى  وال  بعد  عن  الجامعة 
وداعمي  محفزي  وكان  بيدي  مسك  الذي 
حتى  دراستي  أكمل  بأن  نصحني  حيث 
ولو كانت عن بعد فاألمر المهم ليس نوع 
الذي  الله  فأحمد  العلم،  هو  بل  الشهادة 
الفرصة  منحني  بان  بفضله  علي  من 
من  سنوات  اربع  وبعد  دراستي  إلكمال 
البرق  كسرعة  مرت  التي  والعمل  الجد 
احمد الله أوال ثم اشكر واهدي هذا التخرج 
كانت  التي  وعائلتي  والدتي  و  لوالدي 

داعما لي منذ البداية والى االبد.
ما أجمله من يوم

الطالب  إدارة األعمال  كلية  لنا من  ويسرد 
معاذ أحمد الزويدي سنواته الجامعية في 
السادسة  الساعة  »إنها  ويقول:  ساعات 
فقد  للجامعة،  متجًها  استيقظت  صباًحا، 

وأسبوع  التسجيل  متطلبات  جميع  انهيت 
أتنقل  اصبحت  دقيقة،  من  بأقل  التهيئة 
والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  فصول  بين 
قبل  اجتزتها  التي  التحضيرية  بسنتي 
وإدارة  مساري  العلمي  اخترت  التاسعة، 
بالمناهج  استمتع  كنت  كّليتي،  االعمال 
القانون  بمادة  كثيًرا  وأعجبت  اإلدارية 
والدكتور عدنان، ها انا انهي السنة األولى 
ببلوغ الساعة الثانية عشر، أكملت دراستي 
هذه  اسرع  ما  الراحة،  من  قسط  بعد 
المالية  وأقرا  المحاسبة  أتعلم  اللحظات، 
نهاية  بَلَغت  المعلوماتية،  النظم  وأمارس 
الثالثة  الساعة  حلول  عند  الثانية  السنة 
فجني  به  بدأت  ما  أكمل  هممت  مساًءا، 
وتفاؤل  عزيمة  بكل  قريًبا،  بات  الحصاد 
مليئة  فكانت  الثالثة  سنتي  نحو  مضيت 
اشعر  فلم  األهداف،  وتحقيق  باإلنجازات 
عند  األخيرة  أعقاب سنتي  وانا على  حتى 
وما  يوم  من  اجمله  ما  الشمس،  غروب 
احفلها من لحظات، لم يتبقى اال ساعات 
انها  الجامعة،  من  تخرجي  أُلعِلَن  قالئل 
سنة التخرج، سنة العزة والفخر، هكذا تبدو 
الجامعية بمخيلتي، يوًما او بعض  رحلتي 
تكل  فال  تدرك،  ان  غير  من  تمضي  يوم، 
اال كل  يتبقى  الحصاد ال  تعجز، فعند  وال 

ماهو جميل«      
يا لها من رحلة

معاذ  الطالب  يقول  الهندسة  كلية  ومن 
قد  ...ها  رحلة  من  لها  يا  أحمد:  محمود 
للمرة  الجامعة  بوابة  إلى  رحالنا  حطت 
وطأت  لطالما  التي  البوابة  تلك   . األخيرة 
 ، المبكرة  الساعات  في  أعتابها  أقدامنا 
وترنوا   ، األحبة  للقيا  القلوب  تهفوا  حين 
ازدياد  حيث  المقاعد  تلك  إلى  النفوس 
هنا   . العقلي  والنماء  الدراسي  الحصيل 
بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  بوابة  ومن 

فيصل كانت البداية .
سويعات  هي  بل  كأيام  مضت  سنوات 
من  ها  َنُعدُّ وصرنا   ، حاضرنا  وقت  فارقت 
الماضي . ممتٌن لكل تلك اللحظات التي 
علمتني أن الفردية ليست دائمًا الحل وأّن 
العمل الجماعي يعطي رونقًا لِنَتاج التعب. 
حققتها  التي  اإلنجازات  تلك  بكل  سعيٌد 
رغم بعض الصعوبات التي البد منها في 
مشوار أي ناجح . حزيٌن لفراق تلك الهامات 
التعليمية ، فأقل ما يقال في علمهم : أنه 
نهٌر تشّعب من محيط معرفتهم ليالمس 

كل  على  لكم  شكرًا   . عقولنا  شواطئ 
شيء ، شكرًا لوالدّي على ما قدموه من 

دعم لي ، شكرَا جامعتي .
مشاعر متسارعة

معن  الطالب  يقول  الطب  كلية  ومن 
هذه  في  المشاعر  تتسارع  البحير:  عبدالله 
بين  وما  والفرحة  التخرج  بمشاعر  األوقات 
المقبلة  الفترة  من  وخوف  شديد  حماس 
كل  أهنئ  حياتنا،  من  القادمة  وللصفحة 
هذا  لكم  هنيًئا  وأقول  الخريجين  زمالئي 
اإلنجاز العظيم، صبرتم فنلتم. إلى والدينا 
لهذه  اتمامنا  على  حرصوا  ومن  األعزاء 
الصفحة الجميلة من حياتنا لكم كل الشكر 
واالمتنان والتقدير فأنتم وقودنا ودافعنا 
فخر  مصدر  وأبًدا  دائًما  سنكون  للتقدم، 

لكم وللوطن المعطاء فشكًرا لكم.
تخرج مع مرتبة الشرف

وتقول طالبة كلية التربية إسراء حجي البن 
خشبة  على  خريجة  سأقف  قريًبا  حمد: 
المسرح وسأرفع قبعة التخرج بفخر مودعة 
وُمرها  بحلوها  مضت  التي  السنين  كل 
كلمح البصر، سنين قضيتها بين علم وجهد 
الذي  الحمدلله  يأتي،  النور  رأيُت  حتى 
الشرف،  بمرتبة  اتخرج  وجعلني  وفقني 
شهادتي  على  اتوقف  لن  الله  وبإذن 
البكالوريوس سأكمل دراستي، وشكًرا من 

القلب لكل من علمني يوًما ما.
تاج النجاح

وخدمة  التطبيقية  الدراسات  كلية  ومن 
فارس  العنود  الطالبة  لنا  تقول  المجتمع 
بنعمته  تتم  الذي  :الحمدالله  الدويش 
أولى  لتحقيق  الله  وفقني  الصالحات 
الشرف من  بمرتبة  تخرجي  أهدافي وهو 
اإلمام  جامعة  عظيم  علمي  صرح  خالل 
تحقيق  خلف  كان   ، فيصل  بن  عبدالرحمن 
هذا الهدف والداي أطال الله في عمرهما 
أثر  من  لهما  وما  طريقهما  الله  وأنار 
أشكر  كما   ، الهدف  هذا  تحقيق  في  كبير 
أشكر  و   ، أسرتي  أفراد  وجميع  أخوتي 
بهذا جميع أساتذتي أعضاء هيئة التدريس 
جهود  ُخالصة  معارف  به من  اناروني  لما 
مخلصه من قبلهم، ولكل من ساهم في 
أتوج  أنا  لكم: ها  أقول  اإلنجاز  تحقيق هذا 
بتاج النجاح رافعًة به راية العلم وسأمضي 
و  إلى طريق أسمى   - تعالى  الله  بأذن   -
العمل  ألحقق  العلم  بسلم  أعلى  ارتقاء 
و  و وطني  أمتي  وأخدم  الله  يرضي  بما 
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المولى  لنهضته، سائلة  بالمجتمع  ارتقي 
التوفيق والسداد.

إنها أيام ولحظات التخرج
كلية  من  السالم  صادق  بنين  وتقول 
إلى  الذكريات  بنا شريط  التمريض: يعود  
التي  القبول  لحظة  من  مشوارنا  بداية 
واالستعداد  مشاعرعديدة  تحمل  كانت 

لالغتراب عن األهل. 
الصداقات  تكوين  و  الطويل  الدوام  ذلك 
أعش  لم   ، جامعي  اختبار  أول  وخوض 
منزل  في  أقطن  كنت  فقد  حقًا  الغربة 
كل  أهلي  مالمح  أرى  ال  أن  ولكن  أقاربي 
يوم هي الغربة بالنسبة لي ، مضت تلك 
السنة لتنضجنا وتجهزنا للمضمار الجامعي، 
بعدها اتخذت قرار ألجعل من الغربة قربًا ، 

بأن أذهب وأعود يوميًا بالقطار.
في  صعوبة  أواجه  كنت  األمر  بداية  في 
 ، إلختباراتي  واالستعداد  وقتي  تنظيم 
كنت ال أرى أهلي بما يكفي ولكن شعور 
األمان بقربهم يكفي ، أخذت وقتًا طويل 

حتى اتأقلم مع ذلك. 
بقية  وقضيت  القطار  مع  تجربتي  أحببت 
ذلك  يؤثر  ولم  هكذا  الجامعية  سنواتي 
متفوقات  من  كنت  بل  مستواي  على 
سنين  مافي  أجمل   . الحمد  ولله  الكلية 
تخصصك  عن  رضا  ابتسامة  أول  الدراسة 
دعوة  وأول   ، وأهلك  أساتذتك  دعم   ،

تسمعها من مريض اعتنيت به.  
رحلة وتجربة

وعن تجربتها الجامعية تحكي لنا طالبة كلية 
وتقول:  السيهاتي  محمد  التمريض سارة 
الجامعة رحلة وتجربة من أجمل التجارب في 
حياتي بصعوباتها وتحدياتها. رغم الضغوط 
اال  الجامعي  المشوار  خالل  والصعوبات 
لقد  اجتيازها.  الحمد من  ولله  تمكنت  إني 
بعلم  وخرجت  األمور  من  الكثير  تعلمت 
ومعرفة َصَقلت و َشكَّلت شخصية جديدة 
لقد  أيضًا  ثقة.  أكثر   .. جريئة   .. قوية   ..
العالقات  من  العديد  تكوين  من  تمكنت 
أشكر  واخيرًا  بها.  أفخر  التي  والصداقات 
في  وأصدقائي  وعائلتي  والّدي  ثم  الله 
والطاقم  بي  وثقتهم  الالمتناهي  دعمي 
التعليمي الذين بذلوا جهدهم في تقديم 

أقصى ما لديهم في عملية التعليم.
همم طويق

كلية  في  العليا  الدراسات  طالبة  وتقول 
بكل  الزهراني:  سعيد  سعديه  التربية 
تفوق  من  طويق  همم  عن  أحكي  فخر 
العلمي  الصرح  في  حققتها  وإنجازات، 
بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  المتميز 
فيصل؛ التي ساهمت بقيادتها األكاديمية 
ومنسوبيها في توفير كل ما يخدم مسيرة 
على  وحرصها  والبحثية،  التعليمية  طلبتها 
ومتابعة مسيرتهم  نوعية،  مخرجات  تخريج 
الوطن  هذا  لخدمة  التخرج،  بعد  المهنية 

المعطاء.
لحظة الحصاد وثمار الجهود

اإلنسانية  والدراسات  العلوم  كلية  ومن 

سالم  شهد  الطالبة  تقول  الجبيل  في 
السنين  انطوت  ما  سرعان  الجميل: 
خاللها  من  نحصد  التي  اللحظة  وجاءت 
النجاح  عندها قصص  ونسرد  الجهود  ثمار 
التي سطرناها مع جامعتنا، و يا لكثافة ما 
أشرق في ذهني من ذكرياٍت وتجارٍب حين 
لم  البداية  تخرجي، ففي  وثيقة  استلمت 
يكن طريقي سهاًل معّبًدا ولكّني شددُت 
الوثاق برّب العباد واخترت أن أمضَي ُقدًما 
العديد  وحققت  الحمد  ولله  وصلت  حتى 
من اإلنجازات خالل سنوات دراستي مثل 

فوزي بلقب درة الكلية عام ١٤٣٨هـ.
النتمائي  السعادة  كل  سعيدة  أنني  كما 
أتاح  الذي  الشامخ  التعليمي  الصرح  لهذا 
لي الفرصة للتعلم ولخدمة مجتمعي حتى 
وأصبح  أقصدها  التي  غايتي  العلم  صار 

التطوع شغفًا أحيا به فهنيًئا لنا بجامعتنا.
مزينة  شكٍر  باقاِت  أهدي  أن  لي  ويطيب 
ولعميدتنا  لكليتي  والتقدير  باالمتنان 
كانت  التي  الشنقيطي  دالل  الدكتورة 
دائًما ما تحثنا على بذل قصارى جهدنا في 
المعرفة  عن  الدائم  والبحث  التعّلم  سبيل 
وأيقنُت معها أن النجاح ال يمكن أن يكون 
خطط  تطبيق  نتاج  فهو  مصادفة  محض 
مرسومة بدقة: )خطط ثم اعمل كي تنجح(

حكاية تستحق أن تروى
من  الصايل  أحمد  شيخة  الطالبة  وتقول 
لوثر  مارتن  مقولة  وقعت  الطب:  كلية 

»افتخروا بغرابتكم«
 موقًعا حسًنا في نفسي، سمعتها في 
يومي الجامعي األول ذلك أننا نمر بتجارب 

متقاربة وُنسقى بماء واحد 
بشكل  مّنا  كّل  نفس  في  تثمر  لكنها 
مختلف،في سنوات دراستي، كنت أبحث 

عن لغة أستطيع بها قراءة القصة
النص  لي  تكشف  ...لغة  مغاير  بشكل   
الحكاية.. عن طريقة لمخابرة  المفقود من 

الحياة واستجالء معانيها.
كل  مراًرا في  اللغة  اكتساب  تجربة  خضت 
الطريق  كان  الطب،  أقسام  في  فصل 

طوياًل محفوًفا بالعراقيل ...
يغدو  ثم  مبهمة  بأصوات  يتفّوه  كطفل 
رسم  يعد  الكالم.فلم  على  قادًرا  بعدها 
والسواد  البياض  وصار  طلسًما..  القلب 
في األشعة لغة مفهومة، غدت المشاعر 
بتخّبط  للتأويل  قابلًة  الجانحة،  اإلنسانية 
أستاذتي  من  تعلمت  الدماغ،  كمياء  في 
في الكلية أننا في كثير من السناريوهات، 
لكننا  جميعها،  البازل  قطع  على  نعثر  ال 
معالم  إلدراك  كافية  قطع  عن  نبحث 

الصورة. 
وفي كل مرة يتوه عني المعنى أتذكر أن 

كل عضو مني حكاية  تستحق أن تروى.
مشاعر فائضة

شيماء  الطالبة  تقول  الطب  كلية  ومن 
التصديق،  يمكنني  ال  باصقر:  عبدالقادر 
قبل  لي  لحظة  اول  اتذكر  وأنا  ذلك  كيف 
التحضيرية  السنة  وإنهاء  الطب  دخول 

هل  افكر  كنت  عندها  باألمس  وكأنها 
بإمكاني حقا ان اصبح طبيبة؟ واتحمل هذه 
والعزيمة  القدرة  لدي  هل  المسؤولية، 
اقف  ذا  وهانا  دراسية؟  سنين   ٧ إلتمام 
اكبر  وطموحات  بآمال  التخرج  عتبة  على  
سهال  أمرا  يكن  لم  أفضل،  ولمستقبل 
فيها   فكرت  لحظات  راودتني  وقد  أبدا، 
بتوكلي  اجتازها  كنت  ولكني  باالستسالم 
على الله ودعوات امي لي وبذل االسباب 
الفشل  بأن  دوما  نفسي  اذكر  وكنت 

الحقيقي هو اليأس وفقد األمل.
ذكريات عديدة ومعارف جديدة

فيصل  عبير  اآلداب  كلية  طالبة  وتقول 
ذكرياٍت  طّياتها  في  تحمل  رحلة  الغامدي: 
فريدة,  وتجارب  جديدة,  ومعارَف  عديدة, 
الجامعية  حياته  نهاية  في  الطالب  يخرج 
بالنفع  عليه  تعود  ومؤهالٍت  بمهاراٍت 
الوفير, والخير الكثير، يكتسب الطالب في 
المعلومات  من  هائاًل  كًما  المرحلة  تلك 
مداركه,  توّسع  أن  شأنها  من  التي 
باإلضافة إلى السلوك االجتماعي الرفيع 
واإللقاء  الوقوف  على  العالية  والقدرة 

أمام حشد من الحضور.
الطالب  ويكتسبه  يتعّلمه  ما  ظّل  وفي 
من مزايا وإيجابيات, يتعّرض في المقابل 
إلى بعض الصعوبات, إال أن الفطين من 
بمرونٍة  العقبات  تلك  تجاوز  على  يعمل 

عالية.
ال يمكن إحصاء كافة المزايا التي اكتسبتها 
بالطبع  لكّني  الشخصي،  الصعيد  على 
تخصصي  مسيرة  إلى  بالفضل  أدين 
بما  اإلعالم,  وتقنية  االتصال  قسم  في 

هيئة  وأعضاء  قّيمة,  مقرراٍت  من  يحويه 
تدريس ذوي علم وإثراء معرفي, وطالباٍت 
متعاوناٍت يشّد بعضهم بعَضا, فال عجب 
أن تكون المخرجات على أكمل وجه وأحسن 
ظل  في  نجاح  كل  ألنسب  إني  صورة, 
الحياة الجامعية إلى تلك البيئة التي تتسم 
بالرقّي, وذلك المناخ الذي يسوده التكاتف 

واأللفة. 
الفرح العظيم

في  اإلسالمية  الدراسات  طالبة  وتقول 
بعد  القحطاني:  مترك  عنود  اآلداب  كلية 
الحمِد والثناء والشكُر لله عز وجل ان بّلغني 
هذا الفرُح العظيم واإلنجاز الكبير الذي كان 

حلٌم فتحقق .. 
 الشكر ألّمي التي كانت لي عونًا بعد الله 
وقامت لي بدور األم واألب في آٍن واحد 

، ومغفرًة يارب لوالدي وفقيَد قلبي ... 
، وطٌن حمانا  المعطاء  الوطن  لهذا  الشكُر 
بعد حفظ الله وهيئ لنا جميع ُسبل الراحة 
إلتمام الدراسة ،  “اللهم ادم علينا نعمة 

األمِن واألمان” . 
من  بأني  افخر  والتي  القديرة  جامعتي 
خريجيها، قسمي ومقعدي الدراسي الذي 

فارُقتك سأفتقدُك كثيرًا .. 
ولجميع الطلبة الحاليون مقعدَك انَت اآلن 
مغبوٌط عليه فأعطِه حقه واهتم به وُصنه 
هذه  إتمام  الله  له  يكتب  لم  من  تذكر   ،
المرحلة هو في حاجٌة إلى مقعدك فتذكر 

ذلك دومًا واحمد الله عليه . 
اإلنطالق للتعامل مع العالم الحقيقي

كلية  في  اإلنجليزية  اللغة  طالبة  وتقول 
أعزائي  الجنبي:  عبدالله  فاطمة  اآلداب 
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بن  الرحمن  عبد  االمام  جامعة  منسوبي 
فيصل، ها قد حانت اللحظة التي اودعها 
اخيرًا  اصحبت  بأني  سعادة  وكلي  فيكم 
في  عشت  لقد  الخريجات،  من  ورسميًا 
بحزنها  عديدة  ذكريات  الحبيبة  جامعتنا 

وفرحها وقد اكتسبت خالل سنواتي
صديقات كانوا بالنسبة لي كاألخوات وقد 
من  والكثير  الكثير  األستاذة  من  تعلمت 
المهنية  الحياة  في  احتاجها  التي  الخبرات 
افادتني كثيرًا في حياتي  ومن معلومات 
الذي  فالحمدالله  والشخصية،  الدراسية 
جامعة  في  وخريجة  طالبة  أصبح  جعلني 
وشكرا  فيصل،  بن  الرحمن  عبد  االمام 
الى  وثانيا  الكرام  ألستاذتي  اواًل  جزيال 
زميالتي  وارجوا من  العزيزات   صديقاتي 
الجميلة  اللحظات  األعزاء ان يتمتعوا بهذه 
تعاد  لن  لحظات  فأنها  الدراسة  أيام  من 
سعادة  ستكون  والتعب  الكفاح  ونهاية 
الى  واالنطالق  التخرج  بلحظة  شديدة 

التعامل مع العالم الحقيقي.
شغف الوصول

والخدمة  االجتماع  علم  طالبة  وتقول 
عبدالله  نورة  اآلداب  بكلية  االجتماعية 
لطالما  نجاح  ثمرة  حصدت  اليوم  السالم: 
حلمت بها طوال األربعة سنوات الماضية 
إصراري  و  الصعوبات  شهدت  التي 
وشغفي للوصول اآلن أقف في منصة 
ليس  فالتخرج  حقيقة  أصبح  الذي  الحلم 
النهاية بل اإلنطالقة بأحالم جديدة وبداية 
جديدة باإلصرار والشغف في تحقيق رؤية 

وأهداف المجتمع.
قبعة نجاحي

محمد  نورة  اآلداب  كلية  طالبة  وتقول 
العبدلي: ورقة تقليدية ال يوجد بها سوى 
مؤهلي  و  شخصية  بيانات  و  إسمي 
عام  الذاتية  سيرتي  كانت  هكذا  »ثانوي« 
2016، أما اآلن على شفى خطوة ألطرق 
حب  بكل  نجاحي  قبعة  ألرفع  تخرجي  باب 
بأن  كفيلة  مزهرة،  سنوات  أربع  وفخر، 

تدفعني نحو المثابرة. 
االختالفات  تقبل  األولى،  السنة  في 
في كل شيء، األفكار، النظام الجامعي، 
وجد«   جد  »من  عبارة  من  بعض  وتفهم 
في الثانية.. وضعت أول حجر أساس في 
صنعته  طالما  الذي  هدفي،  نحو  مضيي 
الثالثة..  في  عشر،  الثانية  في  وشّكلته 
الصحافة  وفي  الصحافة،  لمسار  اختياري 
الحسنة  الخاتمة  الرابعة..  في  الحب،  كل 
قدمته  لما  الرضا  يملئني  المرحلة،  لهذه 

لقسمي ونفسي وكل من أحب.
جامعتنا  تضم  مشاعري..  أختم  أن  قبل 
الخبرات  تكسبنا  التي  الخدمات  من  الكثير 
فهي  الالمنهجية،  األنشطة  و  كاألندية 
جوهره ال يعلم بقيمتها غير مالكها، خريجة 
الذاتية أصبحت  بأن سيرتها  تبلغكم   2020
خارج  عليها  تحصل  تكن  لم  بإنجازات  مليئة 
الدراسة  مقاعد  في  هم  لمن  الجامعة، 

أمامك فرصة عض عليها برقة و اغتنمها.
واجهنا الصعاب

وتقول الطالبة نورة نايف العتيبي من كلية 
الهندسة: واجهنا الصعاب، هبطت هممنا 
ثم  الطريق،  اختيار  في  أخطأنا  أننا  وأيقنا 
نجحنا.  حتى  طريقنا  وشققنا  بقوة  عدنا 
تعرضنا لمشاٍق لم يمكننا أبًدا تحملها دون 

حتى  األحباب،  دعم  ثم  والدعاء  اإليمان 
بالبكاء  وأحياًنا  بالضحكات  وتخطيناها  عبرنا 

وغالًبا باإلثنين مًعا. 
سوى  يبقى  ولم  ومضت  السنين  عبرت 
الذكريات، أخذتنا هذه الحياة عبر منعطفاتها 
للكثير من التجارب والقصص التي سيبقى 
أثرها فينا على المدى البعيد، عرفنا الكثير 
والمعلمون  األصدقاء  قلوبنا  وسكن 
من  اللحظات  لهذه  البد  ولكن  األوفياء، 
سوى  جعبتنا  في  يبقى  فال  االنقضاء، 

الدعاء لمن أحببنا بالتوفيق والسداد.
الكثير  انقضى  الخريج/ة  عزيزي/عزيزتي 
ولكن بقي الكثير من العطاء الذي تستطيع/
تذكيرك  وأود  حولك.  لمن  تقديمه  ين 
على  والتوكل  التقدم  في  باإلستمرار 
من  ييئس  ال  )إنه  أبًدا  تيأس/ي  وأال  الله 
أستودعني  الكافرون(  القوم  إال  الله  َروح 

وأستودعكم الله وأستودع الله أحالمنا.
تحقيق الحلم

ومن كلية التمريض تقول الطالبة ياسمين 
جديد  لمكان  تذهب  »أن  الغامدي:  ضايف 
 « تعرفه  شخص  أي  بدون  غريب   وتكون 
ايامي  اول  في  شعوري  هذا  كان  لقد 
اليوم وبعد  الجامعية خوف، وحده ، توتر. 
في  واإلنغماس  الدراسة  من  سنوات   ٤
الُحلم الذي ُكنت انتظره منذ ١٣ سنة ، لم 
لي  قيل  عندما  يوًما  استسلم  و  اتوقف 
اليوم   ، ماتقدرين«  صعب،  مستحيل،   «
وأنا بين زميالت التخصص اللواتي عشت 
معهن أجمل الذكريات ، اليوم وانا ُمحاطة 
وانا  اليوم   ،  217 دفعة  التمريض  بعائلة 
سيصبح  الذي  الُحلم  تحقيق  عتبة  على 
حقيقة بإذن الله.. أود أن اقول أنا استطيع 
وثقة  بإصرار  العقبات  جميع  تجاوزت  لقد 
وصولي  من  جزء  كان  لمن  شكًرا  ونجاح، 

لهذه المحطة .
مشاعر خريجات

من  اآلداب  كلية  في  الطالبة  وتقول 
قسم المكتبات والمعلومات بثينة عبدالله 
النجاح،  حديقة  إلى  أصل  لم  الغامدي: 
التعب،  بمحطات  أمر  أن  دون  والتخرج 
القوية  بإرادتي  لكن   واليأس  والفشل، 
المحطات   هذه  في  الوقوف  أطل  لم 

..فالحمدلله رب العالمين ..
وتشاركها زميلتها في التخصص يارا مبارك 
القحطاني وتقول:  الحمدلله ماتناهى درٌب 
بفضله،  إال  سعي  تم  وال  جهٌد  ختم  وال 
وكأّن  ِثقال  من  حوى  بما  الدرب  انطوى 
على  فالحمدلله  غمضة،  األّياِم  مشّقَة 
وحسن  التمام  على  الحمدلله  ثم  البلوغ 

الختام
المكتبات  قسم  أعضاء  جميع  أشكر 
المبذولة  جهودهم  على  والمعلومات 

وأتمنى التوفيق للجميع.
الشدي:  عبدالمحسن  أمينة  وتقول 
تعد  ال  التي  نعمه  على  الكريم  الحمدلله 
والتحصى »أتقدم بالشكر الجزيل لجامعتي 
الله  أسأل  التدريس«  هيئة  أعضاء  وجميع 

أن ينفعني وجميع الطالب والطالبات بما 
بنا بالدنا ويديم علينا نعمة  ينفع  علمنا و 
األمن واألمان إنه ولي ذلك والقادر عليه.

موٌج من المشاعر
شهد  الطالبة  تخبرنا  الهندسة  كلية  ومن 
قد  هي  وها  مشاعرها  عن  الخالدي  جديع 
ترتطم  فتقول:  الدراسة  مقاعد  ودعت 
شوٌق   .. صدري  في  الموج  كما  المشاعر 
تحمل  أعوام  لخمسة  استمر  حياة  لنمط 
التحديات،  و  التجارب  مختلف  طياتها  في 
تخالجه لهفٌة حارة للخوض في عالٍم واسع 
أتوق  الكبار  عنه  حدثني  لطالما  الميادين 
ألن أكون فيه معينًة لكل محتاج. أسأل الله 
التوفيق و السداد لي و لزمالئي الخريجين 

و أن نكون خير أبناء لوطننا الشامخ.
أبحرنا في العلوم وكّنا كالنجوم

وتشاركنا هذه األبيات الطالبة ريم عبدرب 
الرسول آل نهاب من كلية العلوم الطبية 

التطبيقية هذه األبيات بمناسبة تخرجها:
من بين العظاِم واألوتاِر والعضالِت

هي رحلة بدأت َكُحلم بين صحٍو وُسبات
وأصَبحت عالم ُيعاش بالفتحاِت والسكناِت
من  نها  َنضُّ كّنا  التي  الليالي  ُكل  مّرت 

الُمعضالت
كالنجوِم  وكّنا  العلوم  تلك  ِفي  أبحْرنا 

الساطعات
ُشكًرا ِلكل َمن مّد يد العون وباَدر بالدعوات
َفهذه ِالنهاية وُكّل مٍر سيمر وُكّل حلٍو آت

لطالما أنتظرنا هذه اللحظة
وهذه أبيات تشاركنا بها الطالبة في كلية 

التمريض زهراء آل خليتيت:
لطالما انتظرنا هذه اللحظة،

لم َيُهْن المسير يوًما ولم يِلْن 
ولكَنَنا وصلَنا، تحقق ُمراُدنا 

كم من ليلِة شعرنا باإلعياء، َخاَرْت ِقَواَنا، 
ُحلمنا شدَّ من عزُمَنا 

َمّنــي »َومـا َنيـُل الَمطاِلِب ِبالتـَ
َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيـا ِغالبـا

َوما اسَتعصى َعلى َقوٍم َمناٌل
ِإذا اإِلقداُم كاَن َلُهْم ِركابا« نهضنا

َتأهْبَنا، َتَحَمْلَنا، كافحنا وُجْدَنا في المسير 
لْم نَتواَنى يوًما ولم َنرَضْخ للَمَصاعْب 

ضحكنا .. 
بين  صداه  ُد  يتردَّ َدِويٌّ  لـِضحكاتنا  كان 

األروقة
ومن  بها  ُيستلذ  ثمرات  العلِم  من  َجَنْيَنا 

الّصعاب صبًرا نكابد به
ومن الَصْحب مْن يزهر بهم القلُب وتأنس 

الروح
الطريق  ِبنا  انتهى  و  اقتربَنا  حتى  َتَرَقْبَنا 

ُهنا!  
رونًقا  لها  أياًما  الذاكرة  متن  على  لـَتقف 

وبهاء .. الُتْنَسى 
َبعِد  ِمن  وَجَعَل   .. م  َفعلَّ َخلَق  لله  فـالحمُد 

الُعْسِر ُيْسرًا 
الحمدلله حمًد كثيًرا تستديم بِه النعم 
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آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ُه  اللَّ )َيْرَفِع  الكريم  كتابه  القائل في  الحمدلله 
َخِبيٌر(  َتْعَمُلوَن  ِبَما  ُه  َواللَّ َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  ِذيَن  َوالَّ ِمْنُكْم 
بن  عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  في  بكم  أرحب  أن  يسرني 
مضيئة  عالمة  تشكل  باتت  التي  الجامعة  هذه  فيصل 
جامعة  واإلبداع  والتنمية   ، والمعرفة  العلم  مسيرة  في 
جامعة  والمنطقة  السعودية  العربية  المملكة  في  رائدة 
عالمية التطلع تطبق معايير الجودة في منهجها ومخرجاتها 
وخدمة  العلمي  والبحث  التعليم  في  تتلخص  ورسالتها 

المجتمع.
   إن جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعمل بجهد دؤوب 
وعزم ال يفتر من أجل بناء الجيل القادم من شباب الوطن 
ولذا  المشرق،  الحضاري  النموذج  بناء  في  والمساهمة 
تحرص الجامعة بقيادة معالي مديرها الدكتور عبدالله بن 
محمد الربيش، في سبيل ذلك كل الحرص على استثمار 
مختلف اإلمكانيات المتاحة، وتوفير كافة أوجه العلوم والمعارف والمهارات الالزمة في العديد من التخصصات 
البناء  المطروحة، والتي تؤهلهم للبدء أو للترقي في حياتهم العملية وأخذ دورهم للمساهمة في مسيرة 

والتنمية.
    وإلى جانب رسالتها األساسية في التعليم الجامعة فإن الجامعة حريصة كذلك على تعزيز دورها كمؤسسة 
رائدة في البحث العلمي وفي خدمة المجتمع ، عازمة على المساهمة بفعالية في النهضة العلمية والحضارية 
مملكتنا  مؤسسات  خدمة  في  التطوعية  والطالبات  الطالب  وأنشطة  وإمكانياتها  خبراتها  وتضع   ، للمملكة 
األمة  هذه  نهضة  تحقيق  أجل  من  الوطنية،  والفعاليات  المبادرات  مختلف  في  بدورها  ومجتمعنا،وتشارك 
ورفعتها، وترسيخ أمن وأمان ونبض هذا الوطن المعطاء، الذي كرست جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل كل 

جهودها نحو خدمته ورقيه وتقدمه في ضوء رؤيته الطموحة 2030.
أبنائي الطالب والطالبات أنتم اليوم تعدون أنفسكم لتكونوا لبنة قوية في مجتمعكم وثمرة يانعة من ثماره 
وعليكم أن تعملوا بجد واجتهاد لتكونوا نافعين ألنفسكم وأهلكم ومجتمعكم ومتفاعلين مع وطنكم وتنميته 
لتكونوا كوادر مؤهلة بالعلم والمعرفة لقيادة التنمية والتطوير في المجتمع وال أملك إال الفخر بكم في إحدى 
تستشرفون مستقبلكم  األبناء  أيها  اليوم  أنت  إليها  وبانتمائكم  بكم  تعتز  التي  الشامخة  الوطن  مؤسسات 
وتقفون على عتبة جديدة من عتبات البذل والعطاء وعيونكم ترنو إلى طموح سام، وأمل جديد تسعون لتحقيقه.
     لقد تهيأت لكم الجامعة وأعدت عدتها وهي تبذل ولن تتوقف في سبيل إيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة 
وماتعة لكم، لتكون تجربتكم فيها تجربة ثرية وارفة الظالل، ونحن نعدكم شركاء مسيرة وحلفاء نجاح فأروا أنفسكم 
وأهليكم ومجتمعكم منكم خيرًا فنحن نتطلع أن نفاخر بكم وبإنجازاتكم نريد أن تتميز إنجازاتكم وتتفوق ليس على 
المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي فنحن نشارك في تنمية الوطن ومسيرته وال بد أن يكون 

لنا دورًا رائدًا ومميزًا في ذلك.
أبنائي الخريجين

  يطيُب لي بعض الكلمات المحبة لكم ، بأن تكونوا معشَر الشباِب استهالَل الليلِة، وفاتحَة الكلمِة، وحين نبدُأ 
بَأما بعُد؛ فأنتم بالضبط صورُة الغِد المشرق، وأمُل هذا الوطِن وعنواِنه.

وأنا اليوَم أماَم أبناِئي الطالب من خريجي الدفعة الواحدة واألربعين، مباركًا ومهنئًا وشاحذًا للهمم في بدايِة 
المشواِر العملي األهم، ومؤكدًا أننا سنظُل هنا نبني استشعارًا للمسؤوليِة الوطنيِة التي غرسها فينا جميعا، 
قائُد هذه البالِد خادُم الحرميِن الشريفيِن الملُك سلماُن بُن عبِدالعزيِز آِل سعوٍد حفظُه اللُه، وسمو ولي العهد 

األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
مدركيَن تماما أن رغبَة الوصوِل إلى اآلماِل المنظورِة هي مسيرُة أمة، قامت على سواعِد أبناِء هذا الوطِن رجاال 

ونساء، لتسطيِر أجمَل صفحاِت الرقي والحضارة.
   وختاما؛ أزُف التهنئَة لهؤالِء السواعد مثلما ابتدأنا مسيرَتهم اليوَم على دروِب األحالِم في أحالِم الدروب، 
هؤالِء الرجاِل من الخريجيَن اليوَم ليسوا في حاجٍة إلى التذكيِر بحقوِق الوطن؛ ألنهم جذوُر وطن، مثلما هم 
ثماُر وطن، لقد كان قدُرنا في هذا الوطن، أن نكوَن قلَب هذه األمة، مهدًا للرسالة، وبشارًة لإلنسانية، ونحُن 
اليوَم ال نودُعكم بل ندعوكم من جديٍد إلى بيِت الجامعِة تواصاًل واتصااًل، فأنتُم الرصيُد الذي سنفاخُر به في 

فجاِج األرض.
نعم فالسير نحو النجاح رحلة ال نهاية لها،والقمة ال يتوصل إليها باألمنيات وأحالم اليقظة، بل بجهد دؤوب 
وعمل مخلص نحو تحصيل العلم والعمل بهذا العلم لخدمة وطننا الغالي وتحقيق رؤيته 2030 في ظل حكومتنا 
األمين صاحب  آل سعود وولي عهده  عبدالعزيز  بن  الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم ذخرًا لإلسالم والمسلمين، 

متمنيًا لكم التوفيق والسداد .

                                                                                    د.علي بن طارد الدوسري
                                                                                      عميدة شؤون الطالب

مســــــاء  نحــتـــفل 
جــــامــــعــــة  في  اليوم، 
بن  عبدالرحمن  اإلمــــام 
فيصــــل؛ لنكمل مسيرة 
حفل  في  اإلنجازات 
للجــــــامــعـــة،  التخرج 41 
مجــمـــوعة  ولنــــــــزف 
المتمــيــزين  مـــــــــــــــن 
الخـــــــــريجــــــــيــــــن  من 

من  سنــــوات  أمضــــوا  ممن  الحلل،  أبهى  في  الطموحين 
ثمار  اليوم  ليحصــــــدوا  الجامعة،  أروقة  في  والمثابرة  الجهد 
الطموحة.  رؤيته  وتحقيق  وطنهم  أجــــل  من  قدمــــوه   ما 
سعيدين  جامعتنا  طالب  رؤية  اليوم،  هذا  في  يسعدنا 
كلها  جديدة  حياة  إلى  لينتقلوا  المميز،  بيومهم  مستبشرين 
فاعلة  عناصر  العمل  سوق  إلى  بهم  ندفع  عال  وطموح  أمل 
ننسى  وال  بالطموحات  يليق  عاليًا  تأهياًل  مؤهلة  ومؤثرة 
أصحاب الفضل )بعد الله سبحانه وتعالى( ، أولياء أمور الطالب 
والطالبات، فال أجمل وال أروع من صور الوالدين وهما يزفان 
وعطاءهما  كبير  ففضلهما  تخرجهم،  يوم  في  اكبادهم  فلذات 
 أكبر، فنبارك لهم تخرج أبنائهم ونشاركهم فرحتهم بهذا اليوم.
كل  حيـاة  فــي  فارقـة  عالمة  يعتبر  والذي  البهيج  اليوم  هذا  إن 
خريــج ونقطــة تحـول، حيـث مــن المهـم لـكل خريـج ٔان يعـي معنـى 
أخالقيات العمـل والتعامل وثقافة البذل والعطاء واتباع تعاليم 
ا يجـب  ديننا الحنيـف فــي المعاملة والنهـج السـليم الذي يعـد ُخلقـً
ا ومعرفـة  ٔان يتحلـى بــه الفــرد. والشــك ٕان المـرء مهمـا ازداد علمـً
النجاح،  لتحقيـق  القويـم واالنضبـاط همــا األساس  الُخلـق  فان 
ولذلــك فيجــب علـى الخريج ٔان يكـون قـدوة حسـنة للجميع، مــا 
اللذيــن اكتسـبهما في فترة دراسـته  يعكـس أخالقياته وعلمــه 
والتحاقه  العملية  الحياة  ٕالى  الجامعية  الحياة  انتقاله من  وبعــد 
حياة  ٕالى  انتقاال  الوظيفــة  فَيعتبر  الوظائف  بأفضل  الله  بإذن 
ا عــن حياتــه الجامعيــة يطبــق فيهــا كل  ـً عملية جديدة تختلـف كليـ
المعــارف  مــن  الطلبــة  بــه  تســلح  مــا  جانــب  الى  يتعلمــه  مــا 
والعلــوم والمهـارات، فقـد اكتسـبوا أيضا خبـرات إضافية تتعلـق 
تسـير  والتـي   2030 لعـام  الطموحـة  المملكـة  رٔويـة  بمتطلبـات 
بشـكل متـوازي مــع برامــج التعليــم والتدريــب، فــي ظـل سـعي 
المملكـة ٕالـى زيـادة المحتـوى المحلـي فـي االقتصـاد واألعمــال 
فدعواتي  القطاعــات،  مختلــف  وفــي  والتدريــب  والتعليــم 
من  مزيدًا  العزيزة  ولجامعتنا  والسداد،  التوفيق  بدوام  للجميع 

التقدم واإلنجاز .
      

                                               م. طفيل بن يوسف اليوسف
                                            مدير عام العالقات العامة واإلعالم

 ٤١ من اإلنجازات جهد دؤوب وعزم ال يفتر

إشراف

م. طفيل بن يوسف اليوسف

تحرير

صالح أبوهليل

مراجعة

محمد السليمان

تصوير

محمد درويش

إخراج

عبدالكريم البراهيم

طبعت بمطابع الجامعة
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تصدرها إدارة العالقات
العامة واإلعالم
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