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بلغ عددهم »6151« خريجًا في مختلف التخصصات والدرجات

أمير الرياض يرعى حفل تخرج الدفعة 58  .. الثالثاء

يرعى �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن 

الدفعة  ت��خ��رج  حفل  ال��ري��ا���ض،  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز 

الثامنة واخلم�صني من طالب جامعة امللك �صعود، وذلك 

م�صاء يوم الثالثاء املقبل 1440/7/26ه� باإ�صتاد جامعة 

امللك �صعود باملدينة اجلامعية بالدرعية.

ويبلغ عدد الطالب املتخرجني يف هذه الدفعة »6151« 

طالبًا يف خمتلف التخ�ص�صات والدرجات العلمية دكتوراه، 

زمالة، ماج�صتري، بكالوريو�ض، دبلوم عايل، دبلوم، م�صارك، 

فيما يبلغ عدد الطالب احلا�صلني على الدكتوراه 136، 

والزمالة 66، والدبلوم الطبي 14، والدبلوم العايل 38، 

واملاج�صتري 444، اأما احلا�صلني على درجة البكالوريو�ض 

يف  املتخرجني  اإج��م��ايل  يبلغ  كما   ،5020 عددهم  فيبلغ 

برامج درجتي الدبلوم وامل�صارك 433.

رعاية م�صتمرة

الدكتور  اجلامعة  مدير  معايل  ق��ّدم  املنا�سبة  وبهذه 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  العمر  ب��دران 

الأمري في�سل بن بندر، اأمري منطقة الريا�ض على رعايته 

دعمه  �سموه  من  تعودنا  وق��ال  احلفل،  لهذا  وت�سريفه 

تقام يف  التي  والفعاليات  للمنا�سبات  امل�ستمرة  ورعايته 

اأبنائه طالب اجلامعة  رحاب اجلامعة وم�ساركته فرحة 

التهنئة  ونقدم  اجلامعة،  ومن�سوبي  اأمورهم  واأولياء 

يف  التوفيق  لهم  متمنًيا  اخلريجني،  لأبنائنا 

حتقيق اآمالهم وتطلعاتهم للم�ساهمة يف 

الكثري،  ينتظر منهم  الذي  الوطن  بناء 

و�ساأل معاليه املوىل الكرمي اأن يحفظ 

بقيادة  الر�سيدة  واحلكومة  الوطن 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 

عهده  ويل  و�سمو  ���س��ع��ود، 

حفظهما   � الأم����ني 

وي�����دمي   � اهلل 

ع��ل��ي��ن��ا ن��ع��م��ة 

الأم����������������ن 

والأمان.

حلظات 

غالية

واأو�����س����ح 

معاليه اأن هذه املنا�سبة التي يعي�ض فيها الطالب حلظة 

ا�ستكمال درا�سته يف اجلامعة وتخرجه، لينطلق اإىل اآفاق 

غالية  حلظات  هي  وجمتمعه؛  وطنه  خدمة  يف  اأرح��ب 

تغمرها م�ساعر الفرحة، ولعل من اأبرز �سمات احتفالية 

بهم  تفخر  الذين  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  هذه  التخرج 

والجتهاد  التعب  ثمرة  يح�سدون  تراهم  وهي  اجلامعة 

والنجاح؛  والتفوق  بالإجناز  ربها،  باإذن  اأكلها  اآتت  التي 

الوطن  هذا  م�ستقبل  ل�سناعة  اهلل  باإذن  قدماً  وامل�سي 

 ،»2030« روؤية  والنماء يف  التطور  راية  فيه  تعلو  الذي 

اإذ يراهن وطنهم على قدرتهم على اإحداث اأثر اإيجابي 

يف مواقعهم التي يخدمون فيها وطنهم اأينما حطت بهم 

ركابهم، �ساأنهم يف ذلك �ساأن كافة اأبنائنا اخلريجني يف 

كافة اجلامعات ال�سعودية.

تتويج للحقوق

تتويًجا  لي�سكل  ياأتي  اإن هذا احلفل  واأ�ساف معاليه: 

للحقوق التي تكّفلت بها اجلامعة لأبنائها الطالب، ممثلة 

ال�سباب  جليل  ال�سخي  والعطاء  املتوا�سل  الدعم  يف 

وعماد امل�ستقبل، من قبل قيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

يحفظه اهلل، و�سمو ويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان يحفظه اهلل؛ 

الطالب  رع��اي��ة  على  ال��دائ��م  حلر�سهما 

وت���ط���وي���ر م��ه��ارات��ه��م 

علمياً  وت�����س��ج��ي��ع��ه��م 

هذا  خلدمة  وبحثياً. 

الوطن املعطاء.

مهارات علمية 

وعملية

معاليه:  وق���ال 

جامعة  اإن 

امل��������ل��������ك 

�سعود وهي 

هذه  ترعى 

الحتفالية، 

وت�������س���ارك 

التي  اللحظات  ه��ذه  اأب��ن��اءه��ا 

فيها،  تخرجهم  حتى  بها  التحاقهم  منذ  معهم  عا�ستها 

وهي  اع��ت��زاًزا  وت�سمو  نف�ًسا،  وتطيب  فرًحا،  لتزدهي 

تراهم يح�سدون اأعلى الدرجات، وينالون مراتب ال�سرف 

والت�سريف العليا؛ ليم�سوا يف هذه احلياة بخطى واثقة 

الفتية، وعقولهم  ب�سواعدهم  امل�سرق  امل�ستقبل  ل�سناعة 

النرية، وخرباتهم املتطورة، ويحق لهم ذلك مبا اكت�سبوه 

من مهارات علمية وعملية يف هذه اجلامعة العريقة.

م�صتقبل م�صرق

�سخ�سياً  وبا�سمي  بقوله:  ت�سريحه  معاليه  وختم 

وم�سرقاً،  واعداً  م�ستقباًل  لهم  اأمتنى  اجلامعة،  وبا�سم 

عن  اأع��رب  كما  واإعانته.  تعاىل  اهلل  بتوفيق  م�سحوباً 

بندر  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  �سكري 

بن عبدالعزيز حفظه اهلل على ت�سريف احلفل ورعايته، 

وامل�ساندة  الداعمة  كافية على مواقفه  ذلك دللة  ففي 

خ��ادم  يحفظ  اأن  اأ���س��األ  واهلل  ومن�سوبيها،  للجامعة 

احلرمني ال�سريفني، وميّتعه بال�سحة والعافية، وميد يف 

اهلل،  حفظه  الأم��ني  عهده  بويل  اأزره  ي�سد  واأن  عمره، 

واأن يدمي على بالدنا اأمنها وا�ستقرارها وعلى حكومتنا 

عزها ومتكينها، واأن يوفقنا جميًعا ملا فيه خدمة بالدنا 

ونه�ستها وا�ستقرارها على الدوام.

عالقة تفاعلية

اجلامعة  وكيل  اأو�سح  جانبه  من 

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

اجلامعة  اأن  النمي  حممد  الدكتور 

الدفعة  تخريج  مبنا�سبة  حتتفي 

منا�سبة  وه��ي  طالبها،  م��ن   »58«

من  متثله  ملا  عزيزة  وذك��رى  غالية 

اإ�سهام يف تنمية الوطن وبناء املواطن 

ال�سالح املنتج، ولبنة خري ومناء يف 

خادم  يقودها  التي  التنمية  م�سرية 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

بن عبدالعزيز اآل �سعود و�سمو ويل 

بن  �سلمان  بن  الأم��ري حممد  عهده 

عبدالعزيز اآل �سعود يحفظهما اهلل؛ 

وتنميته  ورعايته  الطالب  بناء  اإذ حتر�ض اجلامعة على 

والعلم،  املعرفة  بناء جمتمع  لي�سهم يف  مواهبه،  و�سقل 

مركز  طريق  عن  تفاعلية  ارتباطية  عالقة  معه  وتبني 

اخلريج  انتماء  تكري�ض  على  يعمل  ال��ذي  اخلريجني، 

وتفعيل م�ساركته من خالل فتح قنوات ات�سال وتوا�سل 

ومهاراته  معارفه  تنمية  يف  للم�ساهمة  اجلامعة  م��ع 

وتطوير برامج اجلامعة.

خري �صفري

جتاه  خريج  كل  واج��ب  من  اأن  النمي  الدكتور  واأك��د 

جامعته اأن يكون خري �سفري لها، بتمثله ملعارفها وعلومها 

بحرفية ومهارة، وبتوظيفه جلميع ما ميتلكه من كفايات 

الثمرة  بهذه  والوطن  القيادة  وهناأ  دينه ووطنه،  خلدمة 

الوطن  رفعة  يف  اهلل  مب�سيئة  �ست�سهم  التي  املباركة 

اآب��اء  من  الغر�ض  ه��ذا  تعهد  من  كل  هناأ  كما  وتقدمه، 

التي  اإننا ندرك حجم اجلهود  واأ�ساتذة. وقال:  واأمهات 

مل�سرية  داعمة  العايل  التعليم  خمرجات  لت�سبح  تبذل، 

اأن  اهلل  واأ�سال  الغالية،  بالدنا  ت�سهدها  التي  التطوير 

ي�سدد خطى اجلميع ملا فيه اخلري والفالح.


