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أخبار

بلغ عددهم « »6151خريجًا في مختلف التخصصات والدرجات
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أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة  .. 58الثالثاء

يرعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن
عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة ال��ري��ا���ض ،حفل ت�خ��رج الدفعة
الثامنة واخلم�سني من طالب جامعة امللك �سعود ،وذلك
م�ساء يوم الثالثاء املقبل 1440/7/26هـ ب�إ�ستاد جامعة
امللك �سعود باملدينة اجلامعية بالدرعية.
ويبلغ عدد الطالب املتخرجني يف هذه الدفعة «»6151
ً
طالبا يف خمتلف التخ�ص�صات والدرجات العلمية دكتوراه،
زمالة ،ماج�ستري ،بكالوريو�س ،دبلوم عايل ،دبلوم ،م�شارك,
فيما يبلغ عدد الطالب احلا�صلني على الدكتوراه ،136
والزمالة  ،66والدبلوم الطبي  ،14والدبلوم العايل ،38
واملاج�ستري � ،444أما احلا�صلني على درجة البكالوريو�س
فيبلغ عددهم  ،5020كما يبلغ �إج�م��ايل املتخرجني يف
برامج درجتي الدبلوم وامل�شارك .433
رعاية م�ستمرة
وبهذه املنا�سبة ق� ّدم معايل مدير اجلامعة الدكتور
ب��دران العمر �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري في�صل بن بندر� ،أمري منطقة الريا�ض على رعايته
وت�شريفه لهذا احلفل ،وق��ال تعودنا من �سموه دعمه

ورعايته امل�ستمرة للمنا�سبات والفعاليات التي تقام يف
رحاب اجلامعة وم�شاركته فرحة �أبنائه طالب اجلامعة
و�أولياء �أمورهم ومن�سوبي اجلامعة ،ونقدم التهنئة
لأبنائنا اخلريجني ,متمن ًيا لهم التوفيق يف
حتقيق �آمالهم وتطلعاتهم للم�ساهمة يف
بناء الوطن الذي ينتظر منهم الكثري،
و�س�أل معاليه املوىل الكرمي �أن يحفظ
الوطن واحلكومة الر�شيدة بقيادة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل
���س��ع��ود ،و�سمو ويل عهده
الأم��ي�ن ـ حفظهما
اهلل ـ وي�����دمي
ع��ل��ي��ن��ا ن��ع��م��ة
الأم����������������ن
والأمان.
حلظات
غالية
و�أو�����ض����ح
معاليه �أن هذه املنا�سبة التي يعي�ش فيها الطالب حلظة
ا�ستكمال درا�سته يف اجلامعة وتخرجه ،لينطلق �إىل �آفاق
�أرح��ب يف خدمة وطنه وجمتمعه؛ هي حلظات غالية
تغمرها م�شاعر الفرحة ،ولعل من �أبرز �سمات احتفالية
التخرج هذه تكرمي الطلبة املتفوقني الذين تفخر بهم
اجلامعة وهي تراهم يح�صدون ثمرة التعب واالجتهاد
التي �آتت �أكلها ب�إذن ربها ،بالإجناز والتفوق والنجاح؛
وامل�ضي قدماً ب�إذن اهلل ل�صناعة م�ستقبل هذا الوطن
الذي تعلو فيه راية التطور والنماء يف ر�ؤية «،»2030
�إذ يراهن وطنهم على قدرتهم على �إحداث �أثر �إيجابي
يف مواقعهم التي يخدمون فيها وطنهم �أينما حطت بهم
ركابهم� ،ش�أنهم يف ذلك �ش�أن كافة �أبنائنا اخلريجني يف
كافة اجلامعات ال�سعودية.
تتويج للحقوق
تتويجا
و�أ�ضاف معاليه� :إن هذا احلفل ي�أتي لي�شكل
ً
للحقوق التي تك ّفلت بها اجلامعة لأبنائها الطالب ،ممثلة
يف الدعم املتوا�صل والعطاء ال�سخي جليل ال�شباب

وعماد امل�ستقبل ،من قبل قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
يحفظه اهلل ،و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان يحفظه اهلل؛
حلر�صهما ال��دائ��م على رع��اي��ة الطالب
وت���ط���وي���ر م��ه��ارات��ه��م
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م علمياً
وبحثياً .خلدمة هذا
الوطن املعطاء.
مهارات علمية
وعملية
وق���ال معاليه:
�إن جامعة
امل��������ل��������ك
�سعود وهي
ترعى هذه
االحتفالية،
وت�������ش���ارك
�أب��ن��اءه��ا ه��ذه اللحظات التي
عا�شتها معهم منذ التحاقهم بها حتى تخرجهم فيها،
نف�سا ،وت�سمو اع��ت��زازًا وهي
فرحا ،وتطيب
لتزدهي
ً
ً
تراهم يح�صدون �أعلى الدرجات ،وينالون مراتب ال�شرف
والت�شريف العليا؛ ليم�ضوا يف هذه احلياة بخطى واثقة
ل�صناعة امل�ستقبل امل�شرق ب�سواعدهم الفتية ،وعقولهم
النرية ،وخرباتهم املتطورة ،ويحق لهم ذلك مبا اكت�سبوه
من مهارات علمية وعملية يف هذه اجلامعة العريقة.
م�ستقبل م�شرق
وختم معاليه ت�صريحه بقوله :وبا�سمي �شخ�صياً
وبا�سم اجلامعة� ،أمتنى لهم م�ستقب ً
ال واعداً وم�شرقاً،
م�صحوباً بتوفيق اهلل تعاىل و�إعانته .كما �أع��رب عن
�شكري ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل بن بندر
بن عبدالعزيز حفظه اهلل على ت�شريف احلفل ورعايته،
ففي ذلك داللة كافية على مواقفه الداعمة وامل�ساندة
للجامعة ومن�سوبيها ،واهلل �أ���س ��أل �أن يحفظ خ��ادم
احلرمني ال�شريفني ،وميتّعه بال�صحة والعافية ،وميد يف

عمره ،و�أن ي�شد �أزره بويل عهده الأم�ين حفظه اهلل،
و�أن يدمي على بالدنا �أمنها وا�ستقرارها وعلى حكومتنا
عزها ومتكينها ،و�أن يوفقنا جمي ًعا ملا فيه خدمة بالدنا
ونه�ضتها وا�ستقرارها على الدوام.
عالقة تفاعلية
من جانبه �أو�ضح وكيل اجلامعة
ل��ل�����ش��ؤون التعليمية والأك��ادمي��ي��ة
الدكتور حممد النمي �أن اجلامعة
حتتفي مبنا�سبة تخريج الدفعة
« »58م��ن طالبها ,وه��ي منا�سبة
غالية وذك��رى عزيزة ملا متثله من
�إ�سهام يف تنمية الوطن وبناء املواطن
ال�صالح املنتج ،ولبنة خري ومناء يف
م�سرية التنمية التي يقودها خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل
عهده الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود يحفظهما اهلل؛
�إذ حتر�ص اجلامعة على بناء الطالب ورعايته وتنميته
و�صقل مواهبه ،لي�سهم يف بناء جمتمع املعرفة والعلم،
وتبني معه عالقة ارتباطية تفاعلية عن طريق مركز
اخلريجني ،ال��ذي يعمل على تكري�س انتماء اخلريج
وتفعيل م�شاركته من خالل فتح قنوات ات�صال وتوا�صل
م��ع اجلامعة للم�ساهمة يف تنمية معارفه ومهاراته
وتطوير برامج اجلامعة.
خري �سفري
و�أك��د الدكتور النمي �أن من واج��ب كل خريج جتاه
جامعته �أن يكون خري �سفري لها ،بتمثله ملعارفها وعلومها
بحرفية ومهارة ,وبتوظيفه جلميع ما ميتلكه من كفايات
خلدمة دينه ووطنه ،وهن�أ القيادة والوطن بهذه الثمرة
املباركة التي �ست�سهم مب�شيئة اهلل يف رفعة الوطن
وتقدمه ،كما هن�أ كل من تعهد ه��ذا الغر�س من �آب��اء
و�أمهات و�أ�ساتذة .وقال� :إننا ندرك حجم اجلهود التي
تبذل ،لت�صبح خمرجات التعليم العايل داعمة مل�سرية
التطوير التي ت�شهدها بالدنا الغالية ،و�أ�سال اهلل �أن
ي�سدد خطى اجلميع ملا فيه اخلري والفالح.

