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د .النمي يكرم الفائزين بجائزة عميد شؤون الطالب

د .القريني :منذ انطالق الجائزة عام  1429/1430تم تكريم  2087طالبًا وطالبة حتى اآلن
تغطية :فهد الفليج
نيابة عن معايل رئي�س اجلامعة
ال��دك��ت��ور ب���دران العمر ،ك��رم وكيل
اجل���ام���ع���ة ل���ل�������ش����ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
والأكادميية الدكتور حممد النمي،
الطالب والطالبات املتفوقني للعام
الدرا�سي 1441/1440هـ يف حفل
نظمته عمادة ���ش��ؤون الطالب يوم
الأرب���ع���اء 1442 /4 /24هـ عرب
من�صة زووم «ع��ن بعد» ،حيث بد�أ
احلفل ب ��آي��ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم،
و�أل��ق��ى عميد ���ش ��ؤون ال��ط�لاب د.
فهد القريني كلمته التي ا�ستهلها
بالرتحيب بوكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
ال��ن��م��ي ،ووك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����ش��ؤون
الطالبات ،وعمداء الكليات ،ووكالء
عمادة �ش�ؤون الطالب.
اهتمام القيادة
وقال :ي�سرين يف بداية هذا اللقاء
امل��ب��ارك �أن �أرح���ب بوكيل اجلامعة
ل��ل�����ش ��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
نياب ًة ع��ن �أب��ن��ائ��ي ال��ط�لاب وبناتي
الطالبات ،و�أ���ش��ك��ره على ت�شريفه
ورع��اي��ت��ه ن��ي��اب� ًة ع��ن م��ع��ايل رئي�س
اجلامعة حلفل جائزة العميد للعام
الدرا�سي 1441-1440هـ مما يدل
على اهتمام قيادة اجلامعة باالحتفاء
بالتفوق وتكرمي املتفوقني من الطالب
والطالبات.
حتفيز ومكاف�أة
و�أ����ض���اف� :أي��ه��ا احل��ف��ل ال��ك��رمي،
�إن املتفوقني واملتفوقات نخبة من
طالب وطالبات هذه اجلامعة حتتاج
للتحفيز واملكاف�أة على اجتهادهم،
ومن حق كل متفوق ومتفوقة �إب��راز
تفوقه واالح��ت��ف��اء ب��ه ليكون ق��دوة
ل��زم�لائ��ه ،ك��م��ا �أن����ه �أم����ر ي�شرف
اجلامعة �أن ت�ضم هذا الكم املتفوق
من الطالب والطالبات.

 200طالب وطالبة
وا�ستطرد قائ ً
ال :لقد كان ملبادرة
اجلامعة بتكرمي طالبها وطالباتها
املتفوقني انعكا�س طيب يف نفو�س
الطلبة و�أول��ي��اء �أم��وره��م ،و�أ�صبح
هناك اهتمام بهذه اجلائزة ومتابعة
لها وحر�ص عليها؛ مما يعني �أن هذا
التكرمي بد�أ ي�ؤتي ثماره املرجوة منه
وهو التحفيز على مزيد من التميز
والتفوق .و�أكد �أن العمادة تكرم اليوم
« »120طالباً و« »80طالبة ممن
ح�صلوا على التفوق ال��درا���س��ي يف
العام اجلامعي 1441 - 1440هـ،
ومنذ ب��داي��ة منح ه��ذه اجل��ائ��زة يف
ال��ع��ام اجلامعي 1430/1429هـ،
بلغ عدد الطالب والطالبات الذين
مت تكرميهم حتى الآن ما يزيد عن
« »2087طالباً وطالبة.
معايري االختيار
و�أو���ض��ح د .القريني �أن اجلامعة
تدعم التفوق الأكادميي باعتباره حافزاً
مهماً ،وقد و�ضعت لأجل ذلك معايري
دقيقة الختيار الفائزين ،وهم خم�سة
طالب وخم�س طالبات من كل كلية من
احلائزين على �أعلى الدرجات.
م�ستقبل زاهر
ويف ختام كلمته قال د .القريني:
ال ي�سعني يف ختام هذه الكلمة �إال
�أن �أ�شكر وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمة والأكادميية ت�شريفة لهذا
احلفل وعلى ال��دع��م الكبري ال��ذي
جتده العمادة مما مكن العمادة من
القيام بواجباتها جتاه رعاية الطالب
والطالبات وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
لهم ،كما �أهنئ الطالب والطالبات
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ه��ذه اجل��ائ��زة و�أول��ي��اء
�أمورهم ،متمنياً للجميع اال�ستمرار
يف التفوق حتى حتقيق امل�ستقبل
الباهر ب ��إذن اهلل ،وال�شكر للإخوة
ال��زم�لاء ع��م��داء الكليات لتعاونهم
واهتمامهم بح�ضور تكرمي طالبهم,

كما �أ�شكر �صندوق ال��ط�لاب على
�إ�سهاماته يف دعم هذه اجلائزة مالياً.
نخبة الطالب والطالبات
تال ذل��ك تقدمي عر�ض مرئي عن
ج��ائ��زة العميد للطالب والطلبات
املتفوقني درا�سياً ،بعدها �ألقى وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعلمية والأكادميية
الدكتور حممد النمي كلمة ا�ستهلها
بتهنئة الطالب والطالبات نيابة عن
معايل رئي�س اجلامعة الدكتور بدران
العمر ،وقال� :أ�صالة عن نف�سي �أرحب
بكم جميعا يف هذا اليوم املبارك من
�أيام اجلامعة وهي حتتفي بتكرمي نخبة
من �أبنائنا وبناتنا احلا�صلني على �أعلى
ال��درج��ات يف تخ�ص�صاتهم ،وك��م �أنا
�سعيد ب�أن �أكون و�سط �أبنائي الطالب
والطالبات مل�شاركتهم يف حفل التكرمي.
ثروة ب�شرية
و�أ�ضاف :نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل
يف هذه البالد املباركة �أن من علينا
بنعمة الأم���ن والأم����ان بقيادة خ��ادم
احلرمني ال�شريفني  -يحفظه اهلل -
و�سمو ويل عهده الأمني ،هذه القيادة
الر�شيدة التي و�ضعت ن�صب عينيها
تنميةالوطنواملواطنمنخاللالتعليم،
فكان التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات ودعم
التعليم اجلامعي ،والهدف من كل ذلك
هو الرتكيز عل ال�ثروة الب�شرية التي
تعترب الرثوة احلقيقة للوطن.
نفتخر بهم
و�أو�����ض����ح �أن ت���ك���رمي ال��ط�لاب
والطالبات املتفوقني ال��ذي تفتخر
بهم اجلامعة يعد من �أح��د برامج
ال��ت��ح��ف��ي��ز يف ال��ع��م��ل��ي��ة التعلمية،
فالتفوق الأكادميي م�ؤ�شر على جودة
خمرجات اجلامعة وكلما زاد عدد
الطالب والطالبات املكرمني دل ذلك
على جن��اح اجلامعة يف براجمها،
كما دل �أي�ضا على �أن اجلامعة ترفد
املجتمع بنخبة متميزة ت�ساهم يف
بناء الوطن ويكون لها دور فاعل يف

م�سرية منائه وتقدمه.
الفائز احلقيقي
وختم د .النمي بالقول� :إن هدفنا
هو �أن يكون طالب اجلامعة مفخرة
للوطن نعتز به ونفاخر به اجلامعات
الأخرى مب�شيئة اهلل وتوفيقه ،و�إنني
�أهنئ الطالب والطالبات املكرمني
بهذا اليوم و�أولياء �أمورهم و�أب��ارك
للجميع اجلوائز التي ح�صلوا عليها،
وال��ف��ائ��ز احلقيقي يف النهاية هو
الوطن ثم هذه اجلامعة العريقة ،التي
نتمنى �أن توا�صل �سريها يف الرقي

والتميز على خمتلف الأ���ص��ع��دة،
وختاما �أحييكم مرة �أخ��رى و�أمتنى
لكم التوفيق وال�سداد.
عر�ض مرئي
بعدها مت عر�ض مرئي ب�أ�سماء
الطالب والطالبات املتفوقني درا�سياً
وعر�ض الكليات وهي كلية الآداب،
كلية الرتبية ،كلية ال�سياحة والآثار،
معهد اللغويات العربية ،كلية علوم
الريا�ضة والن�شاط ال��ب��دين ،كلية
ال��ل��غ��ات وال�ترج��م��ة ،كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية ،كلية الهند�سة،

كلية ال��ع��ل��وم ،كلية ع��ل��وم احلا�سب
واملعلومات ،كلية العمارة والتخطيط،
كلية �إدارة الأع��م��ال ،كلية املجتمع،
كلية الدرا�سات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،كلية الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة،
كلية ال��ط��ب ،كلية ط��ب الأ���س��ن��ان،
كلية ال�صيدلة ،كلية العلوم الطبية
التطبيقية ،كلية التمري�ض� ،إدارة
االعمال التطبيقية ،كلية الهند�سة
التطبيقية ،كلية ع��ل��وم احلا�سب
التطبيقي ،وكلية علوم والزراعة.

