
ملحق التخرج العدد 1135 - ال�سبت 24جمادى الآخرة 1434هـ املوافق 4 مايو 2013م 18

يوم الحصاد
و�صرح د. فهد بن حممد الكليبي وكيل 

ت�صريف  اأن  واجل��ودة  للتطوير  اجلامعة 

الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ورع��اي��ة 

خالد بن بندر اأمر منطقة الريا�ض حلفل 

من  واخلم�صني  الثانية  الدفعة  تخريج 

القيادة  حر�ض  يعك�ض  اجلامعة،  طالب 

عام  ب�صكل  بالتعليم  واهتمامها  الر�صيدة 

والتعليم العايل ب�صكل خا�ض.

واأن اجلامعة وهي تخرج هذه الدفعة 

بامل�صاهمة يف  وتفخر  ت�صعد  من طالبها 

ال�صباب  من  بكوكبة  ورف��ده  الوطن  دعم 

امل��ت�����ص��ل��ح��ني ب�����ص��الح ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، 

واملوؤهلني خلدمة دينهم ووطنهم ومليكهم، 

ول �صك اأن ذلك يعترب عن�صراً من عنا�صر القوة التي يجب اأن تت�صلح بها 

الأمم وال�صعوب، فال�صباب الواعي واملثقف واملوؤهل يعد من اأهم مقدرات 

الأوطان وال�صعوب.

بالإجنازات  حافاًل  عاًما  يتوج  مميز  العام  هذا  تخرج  حفل  اأن  واأك��د 

العديدة والرائدة التي حققتها جامعة امللك �صعود حملياً واإقليمياً وعاملياً، 

فقد حققت اجلامعة العديد من الإجنازات العلمية وح�صدت العديد من 

هذه  قيادة  لدن  من  واملتوا�صلة  الكرمية  الرعاية  بف�صل  العاملية،  اجلوائز 

اإجن��ازات  حتقيق  نحو  جديدة  لنطالقة  يوؤ�ص�ض  اأنه  كما  املباركة،  البالد 

وجوائز جديدة وعديدة.

ويف اخلتام تقدم الدكتور الكليبي لأبنائه الطالب واإخوانه اأولياء الأمور 

هذا  على  بالتهنئة  التدري�ض،  هيئة  واأع�صاء  اجلامعة  م�صوؤويل  وزمالئه 

الإجناز ومتنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح يف حياتهم العلمية والعملية، 

وللوطن مزيًدا من الرفعة والتقدم والزدهار.

جسور ممتدة
املكلف  ال��ط��الب  ���ص��وؤون  عميد  ع��ربرّ 

الدكتور فهد بن حمد القريني عن عميق 

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  وامتنانه  �صكره 

الأمر خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمر 

مبنا�صبة  اهلل  يحفظه  الريا�ض  منطقة 

الدفعة  تخريج  حفل  ب��رع��اي��ة  تف�صله 

اجلامعة  طالب  من  واخلم�صني  الثانية 

للعام الدرا�صي 1434/1433ه�.

من  تعترب  التخرج  منا�صبة  اإن  وق��ال 

املنا�صبات ال�صعيدة التي حتر�ض اجلامعة 

على اإبرازها والحتفال بها ملا لذلك من 

وعلى  الأمور  اأولياء  على  اإيجابي  مردود 

الطالب  على  وحتى  املتخرجني  الطالب 

الذين يتطلعون للتخرج واللتحاق ب�صوق العمل والنخراط يف تنمية بالدهم.

واأ�صاف اأن حر�ض ولة الأمر حفظهم اهلل على ت�صريف حفالت تخريج 

التعليم  دع��م  على  حر�صهم  عن  احلقيقة  يف  يعربرّ  اإمن��ا  اجلامعة  ط��الب 

اجلامعي وتاأهيل الكوادر الوطنية التي متثل اأمل البالد يف التطور والنه�صة 

العلمية. كما قدم التهاين جلميع الطالب املتخرجني واأولياء اأمورهم متمنياً 

لهم التوفيق وال�صداد يف حياتهم العملية، وقال اإن اجلامعة حري�صة على 

التوا�صل مع خريجيها واأن�صاأت لذلك مكتباً خمت�صاً للتوا�صل ومد اجل�صور 

معهم واملحافظة على العالقة بينهم وبني جامعتهم.

صناعة اإلنسان السعودي
ق���ال ع��م��ي��د م��ع��ه��د امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية املكلف 

الدكتور حممد بن عبدالعزيز الدغي�صم 

بدعم  با�صتمرار  حظيت  اجلامعة  اإن 

امللكي  ال�صمو  ���ص��اح��ب  م��ن  وم�����وؤازرة 

عبدالعزيز  ب��ن  بندر  ب��ن  خالد  الأم���ر 

اأمر منطقة الريا�ض منذ اأن توىل �صموه 

منوهاً  وامل�صوؤوليات،  املهام  من  الكثر 

وحر�صه  والتعليم  بالعلم  �صموه  باهتمام 

موؤ�ص�صات  ي��ع��ني  م��ا  ك��ل  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 

ونقل  اأعمالها  تنفيذ  يف  العايل  التعليم 

معرفتها لعموم موؤ�ص�صات املجتمع.

واأكد د. الدغي�صم اأن من�صوبي اجلامعة 

اأمر منطقة  �صمو  رعاية  ت�صاعفت مع  ب�صعادة غامرة  ي�صعرون  وطالبها 

الريا�ض،  ملنطقة  اأم��راً  تعيينه  منذ  اجلامعة  يف  منا�صبة  لأول  الريا�ض 

و�صت�صتمر اجلامعة يف تقدمي اإنتاجها املعريف والنوعي املتمثل يف �صناعة 

بناء  يف  ومعيناً  منتجاً  ليكون  العمل،  ل�صوق  وتهيئته  ال�صعودي  الإن�صان 

التنمية امل�صتدامة التي ت�صهدها البالد.

الوطنية  املوؤ�ص�صات  كربى  وباهتمام  مبخرجاتها  اجلامعة  تعتز  وق��ال: 

بتوظيف خريجي اجلامعة، وكل ما حتقق من جناحات وما تبواأته اجلامعة 

من مكانة مرموقة جاء بت�صافر اجلهود وبالدعم الال حمدود الذي جتده 

اجلامعة من ولة الأمر يحفظهم اهلل.

وذكر عميد معهد امللك عبداهلل اأن رعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

خالد بن بندر حلفل تخريج طالب اجلامعة، يجدد الدعم والهتمام الذي 

ظلت اجلامعة جتده من �صموه الكرمي، ويد�صن انطالقة كوكبة جديدة من 

اأبناء الوطن لين�صموا اإىل اآلف اخلريجني الذين �صبق اأن التحقوا بالعمل 

ميادين  ومهن يف  وظائف  والذين ميار�صون  واخلا�صة  العامة  املن�صاآت  يف 

العمل املختلفة.

يوم االعتزاز والوفاء
�صلمان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ه��ن��اأ 

ال�����ص��ل��م��ان وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون 

اجلامعة  طالب  والأكادميية  التعليمية 

�صاحب  رعاية  مبنا�صبة  ومن�صوبيها، 

ال�صمو امللكي الأمر خالد بن بندر اأمر 

الدفعة  تخريج  حلفل  الريا�ض  منطقة 

و�صكر  طالبها،  من  واخلم�صني  الثانية 

وق��ال:  الكرمية،  الرعاية  ه��ذه  ل�صموه 

العام  ه��ذا  وت�����ص��رف  اجل��ام��ع��ة  ت�صعد 

اخلريجني  اأبنائكم  مل�صاركة  مبقدمكم 

املنا�صبة  بهذه  فرحتهم  الأوىل  للمرة 

تالم�ض  حانية  اأب��وي��ة  بنظرة  ال�صعيدة 

اأبنائكم  اأي���دي  الكرميتان  ي��داك��م  فيها 

من  جديدة  مرحلة  انطالق  بداية  فيهم  ومعزًزا  لهم  داعًما  اخلريجني 

والعرفان باجلميل. والتقدير  املحبة  فله من اجلميع  حياتهم 

وت��زدان  بكم  تزهو  ال�صمو  �صاحب  يا  جامعتكم  هي  ها  واأ���ص��اف: 

ووفاء،  واعتزاًزا  حًبا  ت�صافحكم  وهي  امليمون  مبقدمكم  و�صروًرا  فرًحا 

الوطن  تنمية  ت�صهم يف  بعد عام، وهي  املتتالية عاماً  باإجنازاتها  فخورة 

وجمتمعه  نف�صه  مع  املتفاعل  املنتج  ال�صالح  للمواطن  بنائها  خالل  من 

يف  والنماء  وامل�صاركة  البذل  ركب  يف  وعطاء  خر  لبنة  ليكون  ووطنه، 

عبداهلل  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم  يقودها  التي  التنمية  م�صرة 

الثاين  النائب  و�صمو  الأمني  عهده  ويل  و�صمو  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

اهلل. يحفظهم 

الثانية  ال��دف��ع��ة  بتخريج  ال��ي��وم  حتتفل  وه���ي  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأك���د 

الطالب  اإعداد  يف  رائدة  خطوات  تخطو  فاإنها  طالبها،  من  واخلم�صني 

ومبداأ  واملجتمعية  الطالبية  ال�صراكة  مبداأ  باتخاذها  ومعرفًيا  مهارًيا 

جديدة  اإ�صافة  الدفعة  ه��ذه  وت�صكل  العقول،  وبناء  املعرفة  اقت�صاد 

اهلل  باإذن  �صتعمل  والتي  و�صلوًكا،  وخربة  علما  املوؤهلة  الوطنية  للكوادر 

اأن تنه�ض بدور فاعل يف م�صرة التنمية والتقدم. على 

مباركاً  الدفعة  هذه  خريجي  الطالب  اأبناءه  ال�صلمان  الدكتور  وحيا 

حياتهم  يف  وال�����ص��داد  التوفيق  لهم  ومتمنًيا  م�صرًقا  م�صتقباًل  لهم 

جتاه  م�صوؤولياتهم  اأعينهم  ن�صب  ي�صعوا  اأن  �صرورة  موؤكًدا  امل�صتقبلية، 

من  املزيد  لأن  بهم،  املنوط  العظيم  للطموح  اأوفياء  يكونوا  واأن  الوطن 

من  فينا  ُغر�ض  ما  وهو  والعطاء،  امل�صوؤولية  من  املزيد  يقت�صي  الإجناز 

حكومتنا الر�صيدة التي دعمت وما زالت تدعم م�صرة العلم والعلماء يف 

كافة  يف  فرحتهم  الطالب  اأبناءها  ت�صارك  فتئت  وما  احلبيبة،  مملكتنا 

با�صتمرار. ديدنها  املجالت، وهذا 

و�صاأل املوىل عز وجلرّ اأن يبارك وي�صدد خطى اجلميع ويهديهم للر�صاد 

والتوفيق يف الدنيا والآخرة، واأن يحفظ اهلل بالدنا الغالية ويدمي عليها 

اخلر والأمن والرخاء وال�صتقرار حتت قيادة خادم احلرمني ال�صريفني 

و�صمو ويل عهده الأمني و�صمو النائب الثاين يحفظهم اهلل.

سفراء جدد للجامعة
الدكتور  الآداب  كلية  عميد  اأع���رب 

وجميع  �صعادته  ع��ن  ال��غ��ام��دي  �صالح 

�صاحب  بت�صريف  اجل��ام��ع��ة  من�صوبي 

بن  بندر  بن  خالد  الأم��ر  املكي  ال�صمو 

حفل  الريا�ض  منطقة  اأمر  عبدالعزيز 

من  واخلم�صني  الثانية  الدفعة  تخريج 

يوؤكد  وهذا  وطالباتها،  اجلامعة  طالب 

ال�صرح  هذا  رعاية  على  �صموه  حر�ض 

مدينة  حتت�صنه  ال��ذي  املتميز  العلمي 

فرحتهم  ال��ط��الب  وم�صاركة  ال��ري��ا���ض، 

اإع��داًدا  اإع��داده��م  مت  اأن  بعد  بالتخرج 

اجلودة،  متطلبات  وفق  ومهارًيا  علمًيا 

ميكنهم من دخول �صوق العمل واملناف�صة 

الإمكانات  كل  توفر  على  اجلامعة  واأ�صار حلر�ض  واقتدار.  بجدارة  فيه 

املادية والتعليمية والتدريبية لرفع م�صتوى خريجيها على كافة امل�صتويات 

ويف كل الربامج البكالوريو�ض واملاج�صتر والدكتوراه، ولذلك اأ�صبح خريج 

اجلامعة مقنًعا لكثر من جهات التوظيف يف البالد وحظي ب�صمعة مميزة، 

نظًرا اإىل اأن اجلامعة تويل اجلوانب التدريبية والعملية اأهمية ق�صوي يف 

اأن الطالب يقومون بدور فاعل يف هذه  اإىل  اإ�صافة  التدري�صية،  العملية 

اخلريجني  هوؤلء  وتهنئة  اأول  الوطن  بتهنئة  �صعداء  نحن  وقال:  العملية. 

على هذا الإجناز الرائع الذي حتقق يف ظل رعاية حكومة خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود التي تويل التعليم ب�صكل 

عام والتعليم اجلامعي ب�صكل خا�ض عناية فائقة وتوفر له كل الإمكانات 

املادية والب�صرية لتطويره وجتويده.

ل�صاحب  والتقدير  ال�صكر  عبارات  من  باقة  بتوجيه  ت�صريحه  وختم 

وملعايل  الكرمية،  الرعاية  هذه  على  بندر  بن  خالد  الأمر  امللكي  ال�صمو 

وزير التعليم العايل ومعايل مدير اجلامعة على رعاية احلركة التعليمية 

كليات  اأوىل  الآداب خا�صة، وهي  كلية  �صعود عامة ويف  امللك  يف جامعة 

اجلامعة واأكرثها اإ�صهاما يف تخريج الطالب والطالبات منذ اإن�صائها عام 

1377ه� / 1958م.
واأو�صى اأبناءه الطالب ب�صكل عام واخلريجني ب�صكل خا�ض اأن يكونوا 

يعدوا  واأن  اجلديدة  عملهم  مواقع  يف  �صعود  امللك  جلامعة  ممثل  خر 

التي  وكلياتهم،  باأق�صامهم  وطيدة  �صلة  على  ويبقوا  لها  �صفراء  اأنف�صهم 

مناهجها  لتطوير  ومقرتحاتهم  اآرائهم  اإىل  حاجة  يف  بالتاأكيد  �صتكون 

التوفيق  جميعا  لهم  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �صائاًل  العمل،  ب�صوق  وربطها 

وال�صداد.

امتداد للرعاية الملكية الكريمة
عربرّ وكيل اجلامعة الدكتور عبدالعزيز 

ب��ن ���ص��امل ال��روي�����ض ع��ن ���ص��ك��ره و�صكر 

من�صوبي اجلامعة ل�صاحب ال�صمو امللكي 

الأمر خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمر 

منطقة الريا�ض حفظه اهلل، على رعايته 

الثانية  الدفعة  تخريج  حلفل  الكرمية 

واخل��م�����ص��ني م��ن ط���الب اجل��ام��ع��ة ه��ذا 

العام. كما هناأ الطالب اخلريجني بهذه 

املنا�صبة التي تاأتي م�صك ختام يعطر به 

راعي احلفل احلا�صرين.

بهذه  ت�صريح  اجلامعة يف  وكيل  وقال 

املنا�صبة: اإن �صاحب ال�صمو امللكي الأمر 

احلر�ض  ك��ل  حر�ض  ق��د  بندر  ب��ن  خالد 

على م�صاركة طالب اجلامعة فرحتَهم بهذه املنا�صبة؛ و�صعى لت�صريف حفل 

التخريج مبقدمه الكرمي، رغم كرثة اأ�صغاله وتعدد اأعبائه التي ت�صدى لها 

اأن  اإىل  الروي�ض  الدكتور  واأ�صار  الريا�ض.  منطقة  اإمارة  مقاليد  توىل  منذ 

امللكية  للرعاية  امتداٌد  لهو  الريا�ض  اأمر  لدن  من  الكبر  الهتمام  هذا 

على  الأمني  عهده  وويل  ال�صريفني  احلرمني  خادم  يُغدقها  التي  الكرمية 

جامعة امللك �صعود، حتى �صارت مناراً ي�صتنر به طالب العلم، ومكانا يُبدع 

فيه الباحثون، وموئاًل للنه�صة التي ترومها البالد حكومة و�صعباً.

اإن طالب اجلامعة متلوؤهم  واأ�صاف وكيل اجلامعة يف ت�صريحه قائاًل: 

اليوم بهجتان؛ بهجة التخرج وبهجة الت�صرف بال�صالم على �صاحب ال�صمو 

ت�صتحق  التي  اللحظة  وهي  عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  خالد  الأم��ر  امللكي 

اأن تكون مكافاأة جميلة للطالب اخلريجني على اجتهادهم طيلة ال�صنوات 

الأمر  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  والعرفان  ال�صكر  بتجديد  وختم  املا�صية. 

تركي  الأمر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ولنائبه  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد 

اجلامعة،  ب�صوؤون  واهتمامهما  رعايتهما  على  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  بن 

�صائاًل اهلل اأن يوفق اخلريجني خلدمة الوطن واملواطن، حتت لواء قيادتنا 

الر�صيدة، واأن يحفظ لبالدنا قادتها واأمنها وا�صتقرارها.

إنجازات مشرفة
عرب عميد كلية الطب وامل�صرف على 

مبارك  الدكتور  اجلامعية  امل�صت�صفيات 

برعاية  �صعادته  عن  ف��اران  اآل  فهاد  بن 

بن  خالد  الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

بندر بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�ض 

طالب  من  جديدة  دفعة  ت�خري�ج  حلفل 

الذي  الكبر  بالدعم  منوهاً  اجلامعة، 

احلكيمة،  قيادتنا  م��ن  اجلامعة  تلقاه 

وم�صهوداً،  ملمو�صاً  تطوراً  �صهدت  حيث 

اأن حتقق قفزات مميزة يف  وا�صتطاعت 

م�صرة التعليم العايل الذي انعك�ض جلياً 

على م�صتوى الطالب.

وقال د.اآل فاران اإن رعاية الأمر خالد 

بن بندر بن عبدالعزيز حلفل التخرج ياأتي من�صجماً مع حبه للوقوف بنف�صه 

من�صوبي  جلميع  واعتزاز  تقدير  حمل  وهو  الطالب،  اأبنائه  ملعرفة واقع 

كافة  يف  اجلامعة  ط��الب  حققها  التي  امل�صتويات  اإىل  واأ���ص��ار  اجلامعة، 

طالبها  حقق  التي  الطب  كلية  ومنها  التخ�ص�صات،  كافة  ويف  امل�صتويات 

املحلية  املحافل  يف  والعلمي  البحثي  املجال  يف  متقدمة  مراكز  وطالباتها 

والدولية، واأ�صاف اأن ذلك حتقق بف�صل اهلل ثم بالدعم الكبر الذي يلقاه 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  اهلل،  الدولة  وفقها  من  العايل  التعليم 

و�صمو ويل عهده الأمني  حفظهم اهلل، حيث حظي منهم التعليم بدعم كبر 

مما مكنه من حتقيق تلك الإجنازات امل�صرفة.

نهج حميد متواصل
العفنان  ع��ب��داهلل  ب��ن  علي  د.  اأع���رب 

عميد كلية املعلمني عن �صعادته وغبطته 

الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برعاية 

خالد بن بندر بن عبدالعزيز اأمر منطقة 

الثانية  الدفعة  تخريج  حلفل  الريا�ض 

وعدها  اجلامعة،  من طالب  واخلم�صني 

الوطن  امتداًدا لدعم ورعاية قيادة هذا 

ال�صريفني  احلرمني  خادم  راأ�صهم  وعلى 

النائب  و�صمو  الأم��ني  عهده  ويل  و�صمو 

الثاين حفظهم اهلل.

واأو�صح اأن هذا الدعم جتلى يف �صور 

من  ال��دول��ة  تخ�ص�صه  م��ا  منها  ع��دي��دة 

التعليم  وموؤ�ص�صات  للجامعات  ميزانيات 

العايل ومراكز البحث املتخ�ص�صة من خالل م�صاعفة اجلامعات ال�صعودية 

اأربع مرات من ثماين جامعات اإىل اأكرث من 33 جامعة، ف�صاًل عن التو�صع 

يف جمال التعليم الأهلي حيث الكليات واجلامعات الأهلية املتخ�ص�صة.

واأكد اأن هذه الرعاية الكرمية من لدن �صمو اأمر املنطقة تاأتي امتداًدا 

وتكري�ًصا لنهج حميد درج عليه ولة الأمر حفظهم اهلل ا�صتناًدا اإىل مبداأ 

وطالبات  ط��الب  اأبنائنا  وتوجيه  برعاية  يكون  الأمثل  ال�صتثمار  م��وؤداه 

اجلامعة الذين ن�صاركهم فرحة التخرج. وقدم بهذه املنا�صبة خال�ض التهاين 

والتربيكات لأبنائه الطالب والطالبات خريجي هذه الدفعة وذويهم متمنياً 

الدين  م�صوؤولياتهم جتاه  اأعينهم  ن�صب  ي�صعوا  واأن  وال�صداد  التوفيق  لهم 

اأن  وجل  عز  املوىل  �صائاًل  البلد،  هذا  لقيادة  اأوفياء  يكونوا  واأن  والوطن 

يحفظ لنا قيادتنا وي�صدد على دروب اخلر خطانا.


