كلمة لرسالة الجامعة في العمود المخصص إضاءات في سبيل التميز ليوم األحد 1435- 11-12هـ

مع بداية عام دراسي جديد
في مطلع هذا العام تستقبل جامعة الوطن جامعة الملك سعود أبناءها وبناتهاا الطا
والطالبات بالتقدير والتحفيز ,وتهنئهم بالعام الدراسي الجدياد  ,فهام الاذين يستشارفون
مستقبلهم بالتطلع إلى طموح و أمل جديد يسعون إلى تحقيقه.
أبنائي الطالب والطالبات:
إن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمياة داد أتادت تادتها وتهيادت لمادمتكم,
وهااي تسااعى ولاان تتوداال فااي ساابيل إيجاااد بيئااة تعليميااة أكاديميااة رائااد  ,وجاذبااة
ومحفز  ,لتكون تجاربتكم فيهاا تجرباة يرياة وارفاة الالا ل ,فادنتم شاركاء حقيقياون,
ننشد مشاركتكم في مطط الجامعة ومشروتاتها ,وهذا يساتلزم مانكم مضااتفة الجهاد
والبحااع تاان المعرفااة فااي مالانهااا الحقيقيااة ,والسااعي للعماال تلااى ذلااك ابتااداء ماان
األساابوا األول لهااذا الفلاال الدراسااي  ,وتاادم الترامااي فيااه النااا بعاادم أهميتااه ,فهااو
أسبوا له أهميته المالة تلى غيره من األسابيع التي تليه.
إن وطنكم يعقد تليكم األمل بدن تكونوا بنا لالحين تسهمون في رفعته ,والذود تن
حماه بما تملكون مان طاداات وتساتيمرون مان دادرات ,وتالهارون مان مهاارات,ولن
فااي
يتاادتى هااذا إب بابتتماااد تلااى الاانفي ,والسااعي فااي تطااوير الااذات ,وا م ا
تحليل هذا العلم ,والملابر تلى البحع والتردد تلى ملادر التعلم ,وتعميق بنااء
التوالل مع أستاذتكم أتضاء هيئة التدريي.
إنكم اليوم تضعون أددامكم في بداية طريق ,هو طريق المستقبل المشرق بمشيئة هللا,
ويحدونا األمل بدن نزودكم بالمعارل والمهارات التي تادفع بكام نحاو تحقياق رساالة
الوطن .فها هي جميع البرامج األكاديمية تجسد مبادئ الحوار البناء ,وتسعى لمنادشة
دضااااياكم ,تااان طرياااق تقاااد لقااااءات مباشااار معكااام تعااازر روح ابنتمااااء ,وترداااى
بالطموح.
زمالئي األعزاء:
إن المسؤولية تاليمة ,وهناك تحديات ولعوبات ,لكن ا راد اللااددة غالباة ,وهللا
في تون العبد ماا كاان العباد فاي تاون أمياه .و أناتم مان يحمال لاواء العلام ويحار
تلاااى جعااال الماااتعلم محاااور العملياااة التعليمياااة  :بالمنادشاااة البنااااء  ,وتنوياااع أساااالي
الفرلااة لمعرفااة ساابل الااتعلم
التاادريي ,وتفعياال الموادااع ا لكترونيااة ,وماانب الطا

الذاتي ,وتوجيههم للبناء ,واستشعار ديمة المواطنةالحقة ,وذلك تن طرياق تحلاينهم
فكريا من تيارات التطرل والض ل.
أكرر تهنئتي بهذا العام الدراسي الجديد ,متمنيا للجميع والتوفيق والسداد.
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