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�شكروا اأمري الريا�ض واإدارة اجلامعة ووعدوا برد اجلميل

الخريجون: متفائلون بمستقبل مشرق.. 
وخدمة الوطن دين في أعناقنا 

ا�صتطالع: في�صل احليزان

يللعلليلل�للش اخللللريلللجلللون ملللن طللاب 

�لللسلللعلللد واأجلللملللل  اجللللاملللعلللة اللللليللللوم اأ

يلللللللللام حللليلللاتلللهلللم اجلللللامللللعلللليللللة بللعللد  اأ

عللا�للسللوهللا  تلللزيلللد  اأو  �لللسلللنلللوات  اأربللللللع 

اجللللاملللعلللة  رحلللللللللاب  وقلللل�للللسللللوهللللا يف 

وكللللليللاتللهللا واأقلل�للسللامللهللا ومللرافللقللهللا، 

يللنللهلللللون ملللن علللللومللهللا ويللكللتلل�للسللبللون 

�لللسلللاتلللذتلللهلللا، وهللللا هللم  ملللن خلللللرات اأ

وجللهللدهللم  عملهم  يللتللوجللون  اللليللوم 

وجللللدهللللم و�لللسلللرهلللم وملللثلللابلللرتلللهلللم 

و�للسللهللر الللللليللايل ويللحلل�للسللدون ثللمللار 

�ساحة  يف  وينطلقون  غللر�للسللوه،  مللا 

واأنف�سهم  وطللنللهللم  خلللدمللة  الللعللمللل 

وجملللتلللملللعلللهلللم مللتلل�للسلللللحللن بللعلللللوم 

ومللهللارات تللوؤهلللللهللم للللللنللجللاح وتللبللووؤ 

مزيج  م�ساعرهم  املنا�سب..  اأعلى 

من الفرح والفخر واالعتزاز بهذا 

علللللى  حلللللزن  جللللانللللب  اإىل  االإجنلللللللللاز 

والرفاق.. املكان  فراق 

هلللللللذا ملللللا علللللر عللللنلللله جملللملللوعلللة 

ا�ستطلعت  اجلامعة  خريجي  مللن 

�لللسلللحللليلللفلللة »ر�لللللسلللللاللللللة اجلللللامللللعللللة« 

اآراءهلللللللللللللم وانللللطللللبللللاعللللاتللللهللللم بلللهلللذه 

والللذيللن  عليهم،  الغالية  املنا�سبة 

يللللحللللتللللفلللللللللون بلللللعلللللد غلللللللد االثلللللنلللللن 

قبل  من  كرمية  برعاية  بتخرجهم 

اأمللللللر اللللريلللا�لللش �لللسلللاحلللب اللل�للسللمللو 

امللللللللكلللي االأمللللللللر خللللالللللد بلللللن بلللنلللدر 

بلللن عللبللدالللعللزيللز، فللهللنلليللئللًا لللطللاب 

االأمللل�لللش خللريللجللي الللليلللوم، وهللنلليللئللًا 

للوطن  وهللنلليللئللًا  اأمللورهللم،  الأوللليللاء 

بهم.. الر�سيدة  ولقيادته 

حقيقة اأ�سبح  احللم 

القويح�ص  يو�سف  عبدالرحمن 

الهند�سة  ق�سم  الهند�سة  كلية  من 

الكيميائية، عرب عن فرحه و�سروره 

اأنها  واأك��د  ال�سعيدة  املنا�سبة  بهذه 

وجهد  �سرب  بعد  حلما حتقق  متثل 

ت��ف��اوؤل��ه مب�ستقبل  واأب����دى  وك��ف��اح، 

مرموقة  وظيفة  خ��ال  من  م�سرق 

خالها  من  ويتمكن  عليها  يح�سل 

ورد  قدراته  وتطوير  نف�سه  بناء  من 

جزء من الدين للوطن وقيادته.

الثاين بيتي 

واأك��������د حم��م��د 

اليو�سف  ي��و���س��ف 

اإدارة  ك��ل��ي��ة  م���ن 

اأن  الأع�������م�������ال، 

بالتخرج  ف��رح��ت��ه 

ك��ب��رة وت��ط��ل��ع��ات��ه 

واآم���ال���ه ب��احل��ي��اة 

عري�سة،  العملية 

ب�������دى يف  ل��ك��ن��ه اأ

حزنه  الوقت  ذات 

اجلامعة  مل��ف��ارق��ة 

وال�������زم�������اء م��ن 

ال��ط��اب واأع�����س��اء 

اأ�سبحت  اأن  بعد  التدري�ص  هيئة 

»بيته  نظره  وجهة  م��ن  اجلامعة 

يف  يق�سده  مكان  واأجمل  الثاين« 

يتبواأ  باأن  اأمنيته  عن  وعرب  اليوم، 

يعك�ص  م��رم��وق��ا  اإداري����ا  من�سبا 

جامعة  خم��رج��ات  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 

التي  �سعود  امللك 

ع������اد وو����س���ف���ه���ا 

اإن  ال��ث��اين  ببيته 

مل يكن الأول.

وظيفة  اأمتنى 

مرموقة

عبداحلكيم  اأما 

ال�سهري  عبداهلل 

الآداب  كلية  م��ن 

ق�������س���م الإع�������ام 

ف��و���س��ف ���س��ع��وره 

بعد  ج��داً  بالرائع 

درا���س��ة دام���ت 4 

�����س����ن����وات ت���وج���ت 

ب��ح��ف��ل ال��ت��خ��رج، وب��خ��ا���س��ة اأن��ه 

ي��اأت��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ق��ي��ادة 

ب�ساحب  ت��ت��م��ث��ل  ���س��اب��ة  ج��دي��دة 

بن  خ��ال��د  الأم���ر  امللكي  ال�سمو 

اهلل  حفظه  عبدالعزيز  بن  بندر 

اجلزيل  �سكره  وقدم  نائبه،  و�سمو 

التدري�ص  وطاقم  اجلامعة  لإدارة 

على  يح�سل  اأن  والتدريب، ومتنى 

وظ��ي��ف��ة م��رم��وق��ة 

م�ستقبله  ت���وؤم���ن 

وت�������س���اع���ده ع��ل��ى 

ل��ه��ذا  ال���دي���ن  رد 

املعطاء. الوطن 

مفتوحة اأبواب 

ب�������دوره ���س��ط��ر 

ع����ب����دال����رح����م����ن 

كلية  م��ن  ال��ه��دي��ب 

 - الأع��م��ال  اإدارة 

ن���ظ���م م��ع��ل��وم��ات 

اإداري����������ة، اأج���م���ل 

ع����ب����ارات ال�����س��ك��ر 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ق��ي��ادة 

راأ�سهم  وعلى  املباركة  الباد  هذه 

خ�������ادم احل����رم����ن ال�����س��ري��ف��ن 

ال�سريفن و�سمو ويل عهده الأمن 

ول�ساحب  ال��ث��اين،  النائب  و�سمو 

ال�سمو امللكي الأمر خالد بن بندر 

بن عبدالعزيز اأمر منطقة الريا�ص 

لهذا  رعايته  على 

احل��ف��ل، وال�����س��ك��ر 

لإدارة  م���و����س���ول 

اجل���ام���ع���ة مم��ث��ل��ة 

مب���ع���ايل م��دي��ره��ا 

ال���دك���ت���ور ب����دران 

ال���ع���م���ر وج��م��ي��ع 

والعمداء  ال��وك��اء 

والإداري����������������������ن 

واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة 

ال���ت���دري�������ص، ك��م��ا 

����س���ك���ر وال�����دي�����ه 

ال���ك���رمي���ن وق���دم 

التخرج  هذا  فرحة 

يديهما، وعرب  بن  متوا�سعة  هدية 

يف  اجلامعة  ميثل  ب��اأن  اأمنيته  عن 

واأن  واخلارجية،  الداخلية  املحافل 

ليتوا�سل  اأبوابها  اجلامعة  له  تفتح 

مع اأ�ساتذته وي�سلم عليهم دائماً.

عطرة ذكرى 

اأما اخلريج عبداهلل عبدالعزيز 

الكيميائية،  الهند�سة  من  احلجاب 

ف��و���س��ف ���س��ع��وره 

ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 

�سعب  �سعور  باأنه 

ي�����و������س�����ف،  ل 

�سعور  هو  وباإيجاز 

والغبطة  بال�سعادة 

والتفاوؤل،  والأم��ل 

اجلامعة  وو���س��ف 

ن�����ه�����ا حم��ط��ة  ب�����اأ

ح��ا���س��م��ة وزاخ���رة 

م��������ن حم�����ط�����ات 

ح��ي��ات��ه وم��رح��ل��ة 

ان����ت����ق����ال����ي����ة ب��ن 

احل��ي��اة ال��درا���س��ي��ة 

جميلة  ذك��رى  و�ستبقى  والعملية 

وخ�سو�سا  حياته  طيلة  وع��ط��رة 

ن������ه ع���ا����س���ه���ا خ������ارج م��دي��ن��ت��ه  اأ

الأح�ساء.

جديدة بداية 

احل�سج  م�سعل  بن  عبدالرحمن 

التمري�ص  كلية  من 

و�����س����ف ����س���ع���وره 

املنا�سبة  ه��ذه  يف 

الغامرة  بال�سعادة 

يحظى  اأن  ومت��ن��ى 

من  متكنه  بوظيفة 

خ���دم���ة جم��ت��م��ع��ه 

ع�����ل�����ى ال�����وج�����ه 

امل���ط���ل���وب وت�����س��د 

ووجه  احتياجاته، 

اأج����م����ل ع���ب���ارات 

والتقدير  ال�سكر 

جلامعته  والعرفان 

وم��ن�����س��وب��ن  اإدارة 

ونقطة  ركيزة  باعتبارها  وط��اب 

اإىل  انطلق  منها  حياته  يف  حت��ول 

عامل واإمكانيات غر متوقعة تكفل 

مل�ستقبل جميل. بداية جديدة  له 

عظيم ف�سل 

غنام  �سالح  اخلريج  وا�ست�سعر 

ف�سل  ال�سيدلة  كلية  م��ن  العنزي 

اهلل العظيم عليه يف هذه املنا�سبة، 

وق���ال: ���س��ع��وري ل 

خ�سو�ساً  يو�سف 

اأين  اأتوقع  اأنني مل 

امل���دة  اأت���خ���رج يف 

وهلل  ال���ن���ظ���ام���ي���ة 

الأول  يف  احل��م��د 

واأ�ساف:  والآخ��ر. 

اأك���ون  اأن  اأم��ن��ي��ت��ي 

يف  ف��ّع��اًل  �سخ�ًسا 

امل��ج��ت��م��ع وه���ديف 

ال����رق����ي مب��ه��ن��ت��ي 

نكون  واأن  ووطني 

ال��دول  م�ساف  يف 

مع  املتطورة  العاملية 

الإ�سامية،  هويتنا  على  املحافظة 

م�سدر  ه��ي  ال�����س��ي��دل��ة  اأن  واأك����د 

اهتماماته ومنبع معلوماته الدوائية 

ع��ري��ق��ة فهذا  وك��ون��ه��ا يف ج��ام��ع��ة 

يزيدها تاألقاً ورفعة.

الوطن خدمة 

وك�����ذل�����ك ف��ع��ل 

عبدالعزيز  م�سعل 

كلية  م��ن  ال��ك��اب 

حيث  ال�����س��ي��دل��ة، 

ف�سل  ا���س��ت�����س��ع��ر 

هذه  يف  عليه  اهلل 

ال�سعيدة  املنا�سبة 

وك�����ذل�����ك ف�����س��ل 

وال�����دي�����ه، ووج����ه 

ع���ب���ارات ال�����س��ك��ر 

والعرفان  والتقدير 

الباد  هذه  لقيادة 

ولإدارة  الر�سيدة 

اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ما 

يحظى به الطاب من رعاية ودعم 

وم�ساندة، ومتنى التوفيق له وجلميع 

ال��ط��اب واخل��ري��ج��ن، ك��م��ا متنى 

امل�ساركة يف خدمة الوطن والرتقاء 

به اإىل م�ساف الدول املتقدمة.

انتظرناه يوم 

ال��زه��راين  عي�سة  ط���ارق  اأم���ا 

لطاملا  ف��ق��ال:  ال�سيدلة  كلية  م��ن 

ال�سرب  بفارغ  اليوم  هذا  انتظرت 

اأنا الآن اأح�سر حفل التخرج،  وها 

اأ�ستلم  وقريًبا  التخرج  األب�ص م�سلح 

وث��ي��ق��ة ال��ت��خ��رج واأك���ت���ب ك��ل��م��ات 

فاحلمد  واجلامعة،  للكلية  ال��وداع 

بعد  هلل  واحلمد  ير�سى  حتى  هلل 

على  يعيننا  اأن  واأ���س��األ��ه  الر�سى، 

اأداء الواجب ورد الدين لأ�سحابه، 

واأك���رب دي��ن يف اأع��ن��اق��ن��ا ه��و دي��ن 

الوطن وقادة الوطن، ن�ساأل اهلل اأن 

واأداء ديته. يعيننا على خدمته 

موؤهلة كوادر 

من  احليزان  اأ�سامة  بن  حممد 

التطبيقية  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 

عد  الطبي،  التاأهيل  علوم  ق�سم 

ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ف��ر���س��ة و���س��ع��ادة 

منتظرة منذ اأول حلظة دخل فيها 

يزال  ول  كان  حيث  اجلامعة،  اإىل 

وجمتمعه  بلده  خلدمة  متحم�ًسا 

البلد  حلاجة  التاأهيل  جم��ال  يف 

امل���ج���ال،  ه����ذا  مل��ت��خ�����س�����س��ن يف 

نف�سه  تطوير  ي�ستمر يف  اأن  ومتنى 

باإذن  تخ�س�سه  تطور  يف  وي�ساهم 

بيته  اجل��ام��ع��ة  وع��د  ت��ع��اىل،  اهلل 

ف�سله  ي��ن�����س��ى  ل  ال����ذي  ال���ث���اين 

خدمة  يف  اهلل  ب���اإذن  و�سن�ستمر 

والق�سم. والكلية  اجلامعة 

ين�سى ال  يوم 

القحطاين  �سعد  را�سد  و�سف 

حفل  اخلا�سة  الرتبية  كلية  م��ن 

تن�سى  ل  التي  باللحظة  التخرج 

ب�����ًدا وو����س���ف ���س��ع��وره ب��ال��ف��رح  اأ

 6  /26 ي��وم  وال�����س��ع��ادة وو���س��ف 

ب��اأن��ه ي���وم ت��اري��خ��ي يف ح��ي��ات��ه ل 

ين�سى اأبداً وله مكان ومعنى مميز 

يح�سل  اأن  ومت��ن��ى  ل��ه،  بالن�سبة 

وبعد  يتمناها  التي  الوظيفة  على 

العليا. الدرا�سات  يكمل  اأن  ذلك 

صالح: اليوم تمضي مرحلة وغدا تبدأ مرحلة 
جديدة وشكرًا ألمير الرياض ومدير الجامعة

محمد: مشاعرنا مزيج من الفرح بالنجاح 
والتخرج والحزن على فراق الجامعة واألصحاب

عبدالرحمن احل�سج

يو�سف القويح�ش

را�سد القحطاين

عبداهلل احلجاب


