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رع����ى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 

تكرمي  حفل  العمر  ب��دران  الدكتور 

ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات امل��ت��ف��وق��ن 

ال��درا���س��ي  ل��ل��ع��ام  العميد  ب��ج��ائ��زة 

 /8 الأربعاء  يوم  1439/1438ه�، 
نظمته عمادة  وال��ذي  1440ه�   /6
يف  احلفل  واأقيم  الطاب،  �سوؤون 

اجلامعة،  مبركز  الدرعية  قاعة 

وب���داأ ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر احلكيم، 

الطاب  ���س��وؤون  عميد  األ��ق��ى  ث��م 

الدكتور فهد القريني كلمة ا�ستهلها 

اجلامعة  مدير  مبعايل  بالرتحيب 

الكليات،  ووكاء اجلامعة وعمداء 

والطاب  الطاب،  اأم��ور  واأول��ي��اء 

خمتلف  من  املتفوقن  والطالبات 

كليات اجلامعة.

ك���م���ا ���س��ك��ر ع��م��ي��د ����س���وؤون 

اجلامعة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ال��ط��اب 

للطاب  ودع��م��ه  ت�سجيعه  ع��ل��ى 

اإن��ه  وق��ال  املتفوقن،  والطالبات 

ل�����س��رف ك��ب��ر ل��ل��ج��ام��ع��ة ت��ك��رمي 

ك��وك��ب��ة م��ن ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 

الأثر  على  واأكد  �سنوياً،  املتفوقن 

الطيب لهذا التكرمي على الطاب 

حيث  اأمورهم،  واأولياء  والطالبات 

مزيد  على  حتفيزهم  اإىل  ي���وؤدي 

�سوؤون  عميد  واأو�سح  التفوق،  من 

املكرمن خم�سة  اأن عدد  الطاب 

ط���اب وخ��م�����س ط��ال��ب��ات م��ن كل 

كلية، واأن عدد املكرمن لهذا العام 

طالبة،  و»65«  طالباً،   »112« بلغ 

واأن عدد املكرمن منذ عام 1430 

بلغ »1700« طالب وطالبة.

العميد  هناأ  كلمته،  ختام  ويف 

امل��ت��ف��وق��ن وامل��ت��ف��وق��ات واأول���ي���اء 

اأم��وره��م، ومت��ن��ى لهم امل��زي��د من 

حياتهم  يف  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح 

ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، ك��م��ا ت��وج��ه 

العمداء على  اإىل  بال�سكر اجلزيل 

اأبناءهم  وم�ساركتهم  ح�سورهم 

الغالية  املنا�سبة  ه���ذه  ال��ط��اب 

واجل��م��ي��ل��ة يف ن��ف��و���س ال��ط��اب 

املتفوقن واأولياء اأمورهم، ولعمادة 

نقل  على  الإلكرتونية  التعامات 

الطاب  ول�سندوق  الفعالية،  هذه 

الفعالية،  لهذه  امل��ادي  دعمه  على 

يف  العمل  فريق  اأع�ساء  وجلميع 

ع��م��ادة ����س���وؤون ال��ط��اب ال��ذي��ن 

بذلوا جهوًدا كبرة يف اإعداد هذه 

الفعالية.

وقد مت تكرمي الطاب املتفوقن 

م���ن ق��ب��ل م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

الدكتور بدران العمر، ووكيل اجلامعة 

والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����س��وؤون 

الدكتور حممد النمي، وعميد �سوؤون 

ال��ط��اب ال��دك��ت��ور ف��ه��دال��ق��ري��ن��ي، 

اإدارة  التمري�س،  كليات  وع��م��داء 

والعلوم  احلقوق  الآداب،  الأعمال، 

ال�سيا�سية، ال�سيدلة، الطب، العلوم، 

اللغات  التطبيقية،  الطبية  العلوم 

وال��رتج��م��ة، ط��ب الأ���س��ن��ان، علوم 

الأم��ر  كلية  واملعلومات،  احلا�سب 

الطارئة،  الطبية  للخدمات  �سلطان 

الهند�سة،  والتخطيط،  العمارة  كلية 

ع��ل��وم الأغ���ذي���ة وال����زراع����ة، كلية 

كلية  ال��ب��دين،  والن�ساط  الريا�سة 

التطبيقية  الدرا�سات  كلية  الرتبية، 

وخدمة املجتمع، كلية ال�سياحة، كلية 

التطبيقية  الهند�سة  كلية  املجتمع، 

احلا�سب  ع��ل��وم  كلية  باملزاحمية، 

ب��امل��زاح��م��ي��ة،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  الآيل 

وكليةاإدارةالأعمال باملزاحمية.

كما مت تكرمي الطالبات املتفوقات 

م��ن ق��ب��ل وك��ي��ل��ة اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون 

ال�����ط�����ال�����ب�����ات 

اإينا�س  الدكتور 

وعدد  العي�سى، 

م���ن ال��وك��ي��ات 

وع�سوات الهيئة 

ال���ت���دري�������س���ي���ة 

والأكادميية.

وع������ر ع���دد 

م���ن ال���ط���اب ع���ن ���س��ع��ور ال��ف��رح 

املنا�سبة،  بهذه  والمتنان  والغبطة 

عتيق  اآل  عبدالرحمن  فقال حممد 

احلمد  التطبيقية:  العلوم  كلية  من 

اأن  واحل��ق��ي��ق��ة  واأخ������راً،  اأولً  هلل 

يو�سف،  ل  املنا�سبة  بهذه  �سعوري 

اجلامعة  من�سوبي  كل  اأج��د  عندما 

ف�سكًرا  املتميزين،  باأبنائهم  يهتمون 

ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  ل�سيدي 

وويل عهده ملا حظي التعليم به من 

لإدارة  و�سكًرا  الهتمام،  ه��ذا  كل 

اجلامعة وم�سوؤوليها ولكل من �ساهم 

هذه  يف  واح���ًدا  ح��رًف��ا  تعليمي  يف 

اهلل  واأدع��و  احتوتنا،  التي  اجلامعة 

الدين  الذي نرد فيه  اليوم  ياأتي  اأن 

عن�سراً  ونكون  املكان  هذا  ونخدم 

فعالً يف ر�سالة التعليم.

عبيد  بن  فار�س  ق��ال  جانبه  من 

وال��زراع��ة:  الأغ��ذي��ة  علوم  كلية  من 

اأحمد اهلل على ح�سويل على جائزة 

ثم  اأولً  اهلل  بف�سل  وه��ذا  العميد، 

اجلامعة  واأ�سكر  الوالدين،  بدعاء 

جل��ه��وده��ا ال��ك��ب��رة وم��ب��ادرات��ه��ا 

الإيجابية وحر�سها على تنظيم هذا 

املجتهدين  الطاب  وحتفيز  احلفل 

واأخ�س  التفوق،  من  املزيد  وحتقيق 

ب��ال�����س��ك��ر م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 

هيئة  واأع�ساء  وعمداءها  ووكاءها 

وزمائي  نف�سي  واأهنئ  التدري�س، 

اجلهود  من  مزيد  لبذل  واأدع��وه��م 

وحتقيق التفوق والآمال والطموحات 

العلمية  حياتهم  مناحي  جميع  يف 

اأنف�سهم  خلدمة  وال�سعي  والعملية، 

وجمتمعهم ووطنهم.

اأحمد عبدالعزيز خمي�س من كلية 

عندما  بال�سعادة  �سعوره  اأكد  العلوم 

ا�ستلم ال�سهادة و�سكر عمادة �سوؤون 

الطاب لتنظيم هذا املهرجان، كما 

����س���ك���ر م��ع��ايل 

اجلامعة  م��دي��ر 

وع����������م����������داء 

لرعاية  الكليات 

هذا احلفل.

عبداهلل فايح 

ال��ع��ت��ي��ب��ي م��ن 

ال�سيدلة  كلية 

كما  احل��ف��ل،  على  القائمن  �سكر 

�سكر معايل مدير اجلامعة الدكتور 

ال�سيدلة  كلية  وعميد  العمر  بدران 

للطاب  وحتفيزهما  دعمهما  على 

املتفوقن.

من  بيانوين  الدين  فتح  عبداهلل 

اأج��واء  و�سف  حيث  الرتبية،  كلية 

بالتحفيز  مليئة  كانت  باأنها  احلفل 

نخبة  احلفل  �سم  كما  والح��ت��ف��اء، 

و�سكر اجلامعة على  املتميزين،  من 

وال��ذي  وال��ت��ك��رمي  الح��ت��ف��اء  ح�سن 

طاملا اأ�سعدنا.
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بلغ عددهم 112 طالبًا و65 طالبة

بن عبيد: �أهنئ نف�سي وزمالئي و�أدعوهم لبذل �جلهد و�ل�سعي خلدمة �أنف�سهم ووطنهم

�آل عتيق: �أدعو �هلل �أن يعينني على رد �لدين لوطنيبيانوين: �أجو�ء �حلفل مليئة بالتحفيز و �أ�سعدنا هذ� �الحتفاء 

الجامعة يكرم متفوقي الجامعة  مدير 

عدد المكرمين منذ 
عام 1430 بلغ 
»1700« طالب 

وطالبة




