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مشاركتكم فرحتكم ..تسرني
اليــوم هو مــن أيــام الطالب
التاريخيــة ،لذلــك أقــول ألبنائي
الخريجني والخريجات :إن هذا اليوم
يعــد تاريخيًا يف حيــاة كل من ينهي
تعليمــه الجامعي ،هو يف الحقيقة من
األيام التي ال يمكن نســيانها كونكم
حققتم أمال ً كنتم تنتظرونه ،وهو نيل
هذه الدرجة العلمية.
لــذا فإنــه يرسني مشــاركتكم
فرحتكم بتخرجكــم من هذا الرصح
العلمي املرشف ،وهــذا التخرج ولله

الحمد من هذه الجامعة ،التي أضحت
منــارة من منــارات العلــم يف هذا
الوطن الكبري ،ولهــا حضورها املميز
يف األنشــطة الصفيــة ،والالصفية،
وكشــاهد عىل ذلك أشــر إىل ما تم
مناقشــته عــن بعد خــال جائحة
كورونا بمهنية عالية عرب  152رسالة
ماجستري ،و 20رسالة دكتوراه ،وهذا
ً
مرشفا
يعد بكل املقاييس إنجا ًزا علميًا
ولله الحمد.
كمــا كان للجامعة مشــاركات

فاعلة يف  137عيادة افرتاضية ،قدمها
 60عضوًا مــن أعضاء هيئة التدريس
بالجامعــة ،باإلضافــة إىل الربامج
الصحية املختلفــة ،والفرق التطوعية
املتخصصة ،وكما قلت يف مناســبات
ســابقة "جامعة القصيم ..جامعات
يف جامعــة" ،بتنوعهــا وتخصصها
وتميزها وكفــاءة كادرها األكاديمي،
ومعلميها ،وإدارتهــا املتميزة بقيادة
أخي معايل األســتاذ الدكتــور عبد
الرحمــن بــن حمد الــداود ،رئيس

صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم

الجامعــة ،وزمالئه الــوكالء وعمداء
وعميدات الكليات ،ولله الحمد أن هيأ
لنا قيادة جعلت التعليم من أولوياتها
فأنفقت عليه بســخاء ،وجعلته قريبًا
من الجميع ،لتنترش الجامعات يف كافة
أنحاء اململكة بفضل الله وتوفيقه.
وأكرر مباركتي لكم جميعاً ،سائال ً
املوىل ســبحانه وتعاىل أن يوفقكم يف
حياتكم العملية لتساهموا يف بناء هذه
البالد املباركة ،وآخر دعوانا أن الحمد
لله رب العاملني.
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رحلة اإلنجاز والتحدي
إخوانــي وأخواتــي خريجو
الدفعة الســابعة عرشة يف جامعة
القصيــم ،إني ألجدها مناســبة
عزيزة عــى قلبي مشــاركتكم
الفــرح بتخرجكــم يف ظل هذا
الظــرف االســتثنائي الذي مر
به العالم أجمــع ،والذي بفضل
مــن الله  -لم يهون مــن عزمنا
وطموحنــا يف مواصلــة رحلــة
اإلنجاز والتحــدي ،واإلقبال عىل
الحيــاة بروح املنافســة لخدمة

وطننا الحبيب.
ولقد حظــي التعليم يف بالدنا
الطيبــة باهتمام وعناية ســيدي
خادم الحرمني الرشيفني وســمو
ويل عهــده األمــن – حفظهما
الله – كأحد الركائز الرئيســية
يف بناء مســتقبلنا وتعزيز هويتنا
وتحقيــق مضامیــن رؤيتنــا
املباركة ،وقد ســاهمت جامعتكم
بفضل الله – ثــم بفضل الدعمالســخي من قيادتنا الرشيدة يف

العديد من اإلنجــازات يف البحث
العلمي وخدمــة املجتمع ،وبقي
الدور عليكــم إخواني وأخواتي
الطلبــة والطالبــات ملواصلــة
تحقيق تطلعــات بالدكم ملا فيه
خري دينكم وصــاح مجتمعكم،
والعمل بــروح الحب واإلخالص
والتفاني.
ويف الختام ،أتوجه بالشــكر
ملعــايل رئيس جامعــة القصيم،
وأعضاء هيئــة التدريس ،ولكافة

صاحب السمو الملكي األمير
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز
نائب أمير منطقة القصيم

العاملني يف هــذا الرصح الطيب،
عىل ما قدموه من جهود استثنائية
خالل هــذا العام الدرايس يف ظل
تفيش جائحــة كورونا ،كما أثني
بالشــكر واملباركة ألولياء أمور
الطلبة والطالبــات عىل ما بذلوه
للوصول ملثــل هــذه اللحظات
السعيدة ،وأســأل الله عز وجل
لهم التوفيق والهدى ،وأن يحفظ
بالدنــا الغاليــة من كل ســوء
ومكروه.
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فرحتي بكم غامرة
يرسنا أن نحتفــل معكم وبكم
بتخريــج الدفعة الســابعة عرشة
هذا العام 1441هـــ ،يف جامعتكم
جامعة القصيم التــي تميزت ولله
الحمد بتحقيقها لعدد من املنجزات
ويف مقدمتهــا االعتمــاد األكاديمي
املؤســي ،واالعتماد الربامجي لعدد
 29برنامجــا ،منهــا  15برنامجً ا
دَوْ ِليًّــا ،واحتلت وللــه الحمد بهذا
املنجز املركــز الثاني بني الجامعات
الحكومية.
إننا ونحــن نحتفــل عن بعد
بسبب االحرتازات املطلوبة للحد من
انتشــار فريوس كورونا املستجد،

لنقدر ونثمن جهود مملكتنا الحبيبة
بمؤسســاتها املختلفة للحد من هذه
الجائحة ،وقد تقدمــت اململكة ولله
الحمد عــى دول متقدمــة يف هذا
املجال وجعلت اإلنسان وصحته هو
هدفها األول لتأمني هــذا الجانب،
والحد من إصابته وترضره من هذا
الفريوس.
باســمكم جميعا ً نرفع أســمى
آيات الشــكر والتقدير ملقام موالي
خادم الحرمني الرشيفني ،ولســمو
ويل عهده األمــن - ،حفظهما الله-
عىل تلك الجهــود الجبارة التي تمت
يف جميع أنحاء اململكة ،وشــهد لها

القايص والداني.
إنكــم أيهــا اآلبــاء واألمهات،
تجنون اليوم ثمار جهودكم الرتبوية
والتعليمية ،فشك ًرا لكم عىل تربيتكم
وتعليمكمَ ،
وَهنِّئَــا لكم هذه الثمار
ً
العلمية التــي نتطلــع جميعا ألن
تكون داعمً ا ومحر ًكا لعملية التنمية
يف وطننا الغايل.
أبنائــي وبناتــي الخريجون،
فرحتي بكم غامرة ،نهنئ أنفســنا
والوطن بكم ،وأهنئكــم بقيادتكم
ووطنكم ،لقد منحكم وطنكم اليشء
الكثري ،فــردوا الجميل لــه بأمانة
وإخــاص ،فبكم يرتقــي الوطن،

أ.د .عبدالرحمن بن حمد الداود
رئيس جامعة القصيم

واحذروا أصحاب األفكار املنحرفة،
خذوا بالوســطية واالعتــدال ،فهو
دينكم الصحيح ،وثقوا أن رؤيتنا لن
تتحقق إال بكم وبجهودكم.
وأختــم كلمتــي بالشــكر لله
ســبحانه وتعاىل ،عىل ما تحقق ،ثم
الشكر لصاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبد العزيز ،عــى رعاية حفلنا
هذا ،ولجميع منسوبي الجامعة عىل
ما بذلــوه من جهــود ،ومهنئا ً لكم
تخرجكم ،وأدعو الله لكم بالتوفيق
أينما كانت وجهتكم علمية أو عملية،
ً
خدمة لدينكم وقيادتكم ووطنكم.
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 10610خريج وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات ينطلقون لخدمة الدين والوطن

اليوم ..حفل التخرج «االفتراضي» للدفعة السابعة عشرة
بالجامعة برعاية سمو أمير القصيم

تقيم الجامعة ،اليــوم األحد ،حفلها
السنوي بتخريج الدفعة السابعة عرشة،
ً
شكل استثنائيًا هذا العام،
والذي سيتخذ
ً
حيث يقام الحفــل "افرتاضيا" ،برعاية
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ،أمري
منطقة القصيم ،كما ســيتم نقله من مقر
البهو الرئيس باملدينــة الجامعية ،وذلك
ضمن االحرتازات والتدابري التي وضعتها

اململكة للحد من انتشــار فريوس كورونا
املستجد.
وتزف الجامعــة يف حفلها لهذا العام
 10610خريــج وخريجــة من مختلف
الكليــات والتخصصــات ،منهم 7159
طالبــة ،و 3451طالــب ،حيــث بدأت
اســتعدادات الجامعة إلقامة هذا الحفل
منذ وقت مبكــر من خــال تنفيذ آلية
لتوزيع الوثائق للطلبة يف منازلهم ،وذلك

بعد إدخالهم لبيانــات العنوان الوطني،
ومن ثم قامت الجامعــة بطباعة جميع
العناويــن ،وتجهيز املحتويات املرســلة
للخريج والخريجة ،والتــي كانت عبارة
عن :وثيقــة التخرج ،ومشــلح للطالب
وعبايــة للطالبة ،وتهنئة مــن الجامعة
بمناسبة التخرج ،وسجل أكاديمي للطالب
أو الطالبة ،ومرتبة الرشف ملن اســتحقها
من الخريجني والخريجات.

كما شــملت االســتعدادات للحفل،
توزيع عدد  3000بشت ،و 3000عباية
بمجموع  6آالف لكامل الطالب والطالبات
خريجــي الفصل الــدرايس الثاني ،وتم
توصيل جميع الوثائــق إىل منازلهم ملن
أدخل عنوانه الوطني بالشــكل الصحيح،
وســيتم بث حفل التخرج عرب قناة عني
الفضائيــة ومنصات الجامعــة الرقمية
باإلضافة لالتصاالت املرئية مع الخريجني.

ﺣـﻔـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

05

ﺣـﻔـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

06

العدد  28 | 107ذو القعدة  18 | 1441يــــــولــــيـــــــو 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

وكالء الجامعة :فرحة التخرج لهذا العام استثنائية ..ووطنكم سخر جميع
إمكاناته لضمان سير العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الطارئة

السعوي

هي لحظات لن تتكرر
د .محمد السعوي
وكيل الجامعة

احتفالية التخرج ..فرحة تتكرر عىل الجامعة
كل عــام ،ولكنهــا ال تمر بالخريــج الجامعي
والخريجة إال م ّرة واحدة يف العمر ،ومن املناسب
للخريــج والخريجة أيّــا ً كان تخصصهما الذي
تخرجا منه ،وأيّا ً تكن نســبة الفرص الوظيفية
التي يمكن أن تفتح أمامهما ،فمن املناســب لهما
يف هذه األيــام وهذه اللحظــات أن يخصصاها
إلشباع ذواتهما بالبهجة والفرح والرسور ،إذ أن
الحصول عىل الشــهادة الجامعية بحد ذاته يعترب
خريج
مكتسبا ً حياتيا ً وهدفا ً شخصيا ً يفتخر كل
ٍ
بتحقيقه ،فال يعكر صفوها بهموم الحصول عىل
الوظيفة أو النظرة إىل املستقبل ،وإن كان ذلك ال
يعني اإلهمــال أو عدم املباالة ،وإنما هي لحظات
عمرية لن تتكرر ..ومن جمال هذه املناســبة أن
دائرة أفراحها وبهجتها تتجاوز الخريج نفســه
فتتسع لتشــمل والديه وإخوته وســائر أفراد
أرسته.
وإن كانت جائحــة كورونا حرمتنا يف إدارة
الجامعــة ،وحرمت خريجينــا وخريجاتنا ،هذا
جو بهيــج ومفتوح وملتقى
الحدث الســعيد يف ٍ
جماعي كمــا املعتاد يف االبتهــاج بهذا كل عام،
فعىل األقل أال تتجاوزهــا إال وقد بذلت الجامعة
وسعها بتنظيم احتفالية تليق بخريجي الجامعة
وخريجاتها ،ولو بالحد األدنى وفق االشرتاطات
الصحية التي فرضتها علينا هذه الجائحة ،وقانا
الله رشورها ،ووفــق الله كل خريج وخريجة يف
مســتقبل أيامهم لكل ما فيه الخري لهم وألرسهم
ومجتمعهم ووطنهم.

ً
هنيئا لكم أيها
الخريجون

أ.د .أحمد بن إبراهيم التركي
وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي

حفل التخرج هو إحــدى محطات الفرح،
التي يستشــعر بها الخريج ثمرة جهده الذي
بذله خالل عدة ســنوات يف قاعات الدراســة
واملختــرات وميادين التدريب ،ونهل من العلم

التركي

العضيب

الحربي

واملعرفة وطــور قدراته وصقل مهاراته ،حتى
أصبح مهيأ ً مليدان العمل وخوض غمار الحياة،
وإني أزف لجميع خريجــي الجامعة التهنئة
القلبية ،ســائال الله لهم جميعــا حياة مليئة
باإلنجاز والتميز.
عزيــزي الخريج ،وأنت تغــادر الجامعة
إىل الحياة العملية ،ســيعرض لك عدة أســئلة
تدور يف ذهنــك حول طبيعة الحياة بعد املرحة
الجامعيــة ،والبحــث عن وظيفة مناســبة،
وربمــا طالت املدة بعد التخــرج من الجامعة
دون الحصــول عىل عمل يتناســب مع املؤهل
العلمي فتصاب بيشء مــن الوهن والخلود إىل
الراحة ،ولذلك عليك أن تحارب األفكار السلبية
واملحبطة وأن تلج باب الخيارات املتعددة وأن
تســتمع إىل األصوات اإليجابية املحفزة ،انطلق
معها وســجلها وفكر فيها فأنت تملك يف هذه
املرحلة العمرية قدرة كافية عىل فرز الخيارات
وترتيب األولويات.

عالقة يف األذهان وســتخلدها الذاكرة دوما لتفردها
بما صاحبها من ظروف طارئــة متمثلة يف جائحة
كورونا التي أثرت عىل شكل الحياة املعتاد يف العالم
كله.
ويسعدني بهذه املناسبة أن أقدم لخريجي هذا
العام أخلص التهاني ،وأبارك لهم تخرجهم بعد أن
بذلوا جهدهم ووقتهم يف تحصيل دروسهم العلمية
عىل مدى سنوات طويلة يف مختلف مراحل الدراسة،
وها هم اليوم يجنون ثمار هذا الجهد الذي شاركهم
فيه آباؤهم وأمهاتهم ،فال تنســوا فضلهما وكونوا
بارين بهما.

والذي أكسبهم املهارات األساســية الالزمة ،والتي
من خاللها يســتقبلون حياتهــم املهنية فرحا بهذا
اإلنجاز.
وتكمن لحظات هذا الفرح باســتقبال التهاني
من األهل واألقارب واألصدقــاء احتفا ًء بهم وفرحا
بما توجوه بتعبهم وجدهم طيلة فرتة الدراسة.
وفرحة التخرج لهذا العام اســتثنائية بطابعها
كونها غري عن كل ما ســبقها مــن احتفاالت ،حيث
جاء كعالمة مميــزة لهذه الدفعة مــن الخريجني
والخريجات مــن خالل حفل افرتايض بواســطة
التقنيات الحديثــة تطبيقا لإلجــراءات الوقائية،
وحرصا عىل سالمة الجميع ،سائلني الله لهم جميعا
التوفيق والســداد لخدمة دينهم ووطنهم ملواصلة
مسرية البناء لهذا الوطن العظيم.

وال تنس أن وطننا املعطاء يزخر بالفرص
الوظيفية واألعمال الرائــدة املثمرة ،وإن أحد
محاور رؤيــة اململكة  2030هــو فتح آفاق
األعمال الحرة واملبادرات الصغرية واملتوسطة
التي تناســب شباب الوطن ،وحينما تجد فكرة
لعمل أو مبادرة تالئــم تخصصك ّ
فإن أفضل
األوقات لتبــدأ يف تنفيذها هــو عقب التخرج
مبارش ًة من الجامعة ،فبادر واسترش أهل الرأي
والتجربة ،فــإذا عزمت فتوكل عــى الله ،وال
تبخل عىل نفسك بحضور الدورات التخصصية
وورش العمــل وحلقات النقــاش ،جعلك الله
ذخرا لوطنك ولبنة صالحة ملجتمعك.

دفعة ستخلدها
الذاكرة

د .محمد بن إبراهيم العضيب
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
يف كل عام تــزف جامعتنا دفعــة جديدة من
أبنائنا وبناتنــا الخريجني والخريجــات يف كافة
التخصصات العلمية ،ولقد شاء الله تعاىل لخريجي
الدفعة الســابعة عرشة التــي نحتفل بهم اليوم أن
تكون دفعة استثنائية يف كل يشء ،بعد أن تم تعليق
الحضور ملقر املؤسســات التعليمية ،واســتكمال
العام الدرايس بطريقة التعليم عن بعد ،كما ستبقى
هذه الدفعــة وطريقة االحتفال االفرتايض بتخرجها

وكذلــك تذكروا ما قدمه لكــم وطنكم املعطاء
وقيادته الرشــيدة من دعم ورعاية ومتابعة يف هذه
الظروف الصعبة التي مرت علينا جميعا ،فلتعاهدوا
الله تعاىل أن تردوا الجميل لوطنكم الغايل وتساهموا
يف تنميتــه ورفع رايته راية التوحيد عالية خفاقة يف
كافة امليادين ،ونســأل الله لكم التوفيق يف حياتكم
العملية لتكونوا ذخرا لدينكم ووطنكم.

تخرج استثنائي

أ.د .خالد بن باني الحربي
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

يف ظل الظروف االســتثنائية املواكبة لجائحة
فريوس كرونا املســتجد ،ســخرت اململكة جميع
اإلمكانات والجهود لضمان ســر األعمال ومصالح
املجتمع مــن مواطنني ومقيمني عــى أكمل وجه،
بمتابعة مبارشة من قيادة البالد وبتوجيهات كريمة
من خــادم الخرمني الرشيفــن وويل عهده األمني،
وكان من أهم أولويات املرحلة ضمان ســر العملية
التعليمية بمراحلها املختلفة بالشكل الصحيح دون
أي تأثر بالجائحة.
وبجهود املخلصني من أبناء الوطن ولله الحمد،
وعىل رأســهم معايل وزير التعليم ســارت العملية
التعليمية بالشــكل الالئق واملخطط له ،وقد كانت
جامعة القصيم أحد هذه املؤسســات التعليمية التي
عملــت من خالل إمكاناتها وبقيــادة ربانها معايل
رئيس الجامعة لضبط وإتمام ســر العام الجامعي
دراســيا وأكاديميا دون أن تتأثر مســرة الطلبة،
وقد تكللت هذه الجهود املميــزة للجامعة بتخريج
الدفعة السابعة عرشة ،معلنة انقضاء مرحلة ،وبدء
مرحلة جديدة لطلبة هذا العام االســتثنائي ودعوا
بها مقاعد الدراســة والتحصيل العلمي والدرايس،

ٌ
الجامعة
سفراء
د .نوال بنت ناصر الثويني
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات

تزف الجامعة كل عام – بفضل الله تعاىل
– كوكبة من الخريجني والخريجات إىل حضن
الوطن ،لينطلقوا للعمل يف جميع امليادين ،وهذا
العام – بحمــد الله – تزف الجامعة خريجني
الدفعة السابعة عرشة.
وعىل الرغم مــن الظروف التــي مر بها
الطالب والطالبات من توقف الدراسة التقليدية
والتحول املفاجئ للتعلــم عن بعد ،إال أن هذه
التجربة أثبتت قدرة الجامعة ومنســوبيها عىل
العمل وفق كافة الظروف وعدم توقف مسرية
الحياة.
ويف هذه املناسبة أبارك لكل خريج وخريجة
هذه الفرحة ،وأقول لهم أنت ســفراء الجامعة
يف ميــدان العمــل يف وطنكم الكبــر اململكة
العربية السعودية ،وأذكركم بأن الشباب عماد
الوطن ،وعليهم يعول مســتقبل األوطان ،وإن
وطنكم الذي أعدكم لهذه اللحظة ينتظر منكم
املساهمة يف إعماره ونهضته ،والوقوف ضد كل
من يحاول العبــث أو التخريب ،فأنتم الوطن،
والوطن بكم يكون ،فال تجعلوا للحاقدين إليكم
ســبيال ً واقطعوا عليهم كل طريق ،وأسأل الله
لكم التوفيق والسداد يف جميع مجاالت الحياة.

ﺣـﻔـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
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محافظو منطقة القصيم يهنئون الخريجين ويؤكدون :الوطن ينتظر منكم رد
الجميل بالمشاركة في تحقيق رؤيته وتنميته والمحافظة على مكتسباته
المنطقة تزف طالبها

عبد الرحمن إبراهيم السليم  -محافظ عنيزة

نســعد ونفتخر بجامعة القصيم وهي تزف
طلبتها الخريجني لهذا العام بالدفعة الســابعة
عرشة ،وهم متســلحني بالعلم واملعرفة لخدمة
دينهــم ومليكهم ووطنهم املعطــاء نحو رؤية
اململكــة الطموحة ،كما يســعد الجميع يف حفل
زفاف املنطقة لطالبها برعاية صاحب الســمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبــد العزيز ،الداعم للشــباب واملهتم فيهم
وسعيهم الدائم للبحث عن الوظائف واالســتمرار بالتوطني ،حتى أصبحت منطقتنا هي
األوىل يف هذا املجال.
كما أن ملعايل رئيس الجامعة األســتاذ الدكتور عبد الرحمن بــن حمد الداود ،جهود
ملموسة يف دعم ومتابعة كل ما من شأنه االرتقاء بالتعليم والتطوير املستمر لتوفري أفضل
اإلمكانات للطالب وأعضاء هيئة التدريس ،حيث حظيت محافظة عنيزة بانتقال الطالبات
ملباني كلية العلوم واآلداب باملدينة الجامعية الجديدة بعنيزة ،والتي افتتحت خالل زيارة
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز ،حفظه الله ضمن املشــاريع التي
دشنها خالل زيارته للمنطقة .وبهذه املناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتربيكات لجميع
الطالب والطالبات الخريجني ،داعيًا الله لهم بمستقبل حافل ومرشق بتوفيق الله ورعايته.

أبارك لكم تخرجكم

سليمان بن علي الفوزان  -محافظ المذنب

يرسني بمناســبة تخريج الدفعة السابعة
عرشة من طالب وطالبــات جامعة القصيم
وبرعاية كريمة من سمو سيدي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل
ســعود أمري منطقة القصيم حفظه الله ،أن
أبارك للطالب والطالبــات تخرجهم من هذا
الرصح العلمي املتميز راجيا للجميع التوفيق.

تحدي الظروف بالجد
واالجتهاد
طارق بن عبد الله اليحياء -
محافظ النبهانية

يرسنــي أن أتقدم بخالــص التهاني
لجميــع الخريجــن من طلبــة الدفعة
الســابعة عــرة بجامعــة القصيم،
بمناســبة حفل تخرجهم الذي يأتي يف
ظل ما يمر بــه العالم من ظروف كانت
بمثابة تحدي لهم ،لكنهم بتوفيق الله وما ســخرته الدولة – أعزها الله
– من دعم وإمكانــات ممثلة بجامعة القصيم العريقة ،قد اســتطاعوا
تجاوز هــذه املرحلة بكل جــد واجتهاد لينضموا إىل من ســبقوهم يف
خوض حياة جديدة يف مســرة هذا البلد املعطاء نحو النماء والتطور.
وختاما ً أتمنى مع الدعوات الصادقــة لهم بالتوفيق والنجاح حليفهم.

الوطن ينتظر رد الجميل

حسين بن عبد الله العساف  -محافظ الرس
يف يوم من أيام الوطــن ،ويف معقل من معاقل العلم،
تحتفي جامعة القصيم بتخريج الدفعة السابعة عرشة من
طالبها وطالباتها ،الذين تخرجوا من ثمان وثالثني كلية
منترشة عىل رقعة منطقة القصيم ويف سائر محافظاتها،
حيث ينتظر منهم الوطن رد الجميل باملشاركة يف تنميته
واملحافظة عىل مكتســباته واملساهمة يف تحقيق رؤيته،
كي يتبوأ موقعا متقدما عىل خارطة العالم األول ،ويبقى
يف الصفوف املتقدمة علميا وحضاريا وتنمويا.
ومما يزيــد يف البهجة ويكمل الفرحــة رعاية هذه
املناسبة من رجل القصيم األول وأمريها املحبوب ،صاحب

املبــادرات الواعدة
صاحــب الســمو
امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن
سعود بن عبد العزيز
أمري منطقة القصيم
حفظه الله.
ويف الختام تهانينا
القلبيــة ألبنائنا وبناتنا الخريجــن ،وحفظ الله بالدنا
وأدام عزها يف ظل قيادتنا املباركة.

االستثمار في طاقات الشباب وعقولهم
م .صالح بن عبد العزيز الخليفة  -محافظ البكيرية

اليوم تحتفل جامعــة القصيم ،كعادتها يف كل عام ،بتخرج
كوكبــة من أبناء هذا الوطن الغايل ليكونوا ســواعده محملني
بطموحات وهمم عالية ليخدموا وطنهم يف مختلف املجاالت.
وللشــباب أهمية كبرية يف بناء األوطان ورفعتها ،والنهوض
بها فهم يملكون الهمة التي تســاعدهم يف القيام بأعمال كثرية
وعظيمة يف املجتمع.
ولتحقيــق الرخاء يف البلدان يجب أن نســتثمر الشــباب
بطاقاتهم وعقولهم يف تمكينهم وتعليمهم ألنهم هم مستقبل هذا
الوطن وهم من سريسم مالمح املستقبل يف بالدنا للجيل الجديد.
إن رؤيــة مملكتنا بقيادة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ،وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله -
تكمن يف األخذ بأيدي شبابنا وإعطائهم فرصة ملمارسة مواهبهم
ليخدموا وطنهم.
كما أن هذه األرض الطاهرة والجميلة تحتاج هؤالء الشباب

لكي تصبح أرضا ً أكثر
إرشاقــا ،فكلما ازداد
عدد الشباب الطموحني
كلمــا زاد ســقف
الطموح واملســتقبل
لهذا الوطــن يف النمو
الرسيــع يف االقتصاد
والتنمية ،ونستطيع القول إنه إلنجاح الوطن دون سواعد شبابه
الذين يعتربون اللبنة األساسية له.
ختامــا ..تهانينا القلبية ألبنائنا الطالب ممن تخرجوا خالل
هذا العام من جامعة القصيم التي تعد نرباسا ً ورساجا ً مضيئا ً
ألبناء هذه املنطقة بدعم من أمرينا املحبوب األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود أمري املنطقة ،وبجهود ملموسة من معايل
رئيس الجامعة وجميع زمالئه العاملني ..وكل عام ووطننا بألف
خري.

الخريجون داعم أساسي لعجلة النمو
فهد بن حسن السلطان  -محافظ رياض الخبراء

تعــد جامعة القصيم رصح مــن رصوح التعليم بمملكتنا
الغالية ،ومن بني أروقتها تخرج الكثري من املتميزين والقيادات
الحكومية عىل مســتوى الوطن ،ومنذ إنشائها وهي يف تطور
مستمر ومشهود نفخر به ونشيد .ويف كل عام تُخرج دفعات
متميزة من مختلــف التخصصات ،يعملون يف جميع املجاالت
سواء حكومية أو يف القطاع الخاص ،وهم داعم أسايس لعجلة
النمو واالزدهــار يف وطننا املبارك ،حتــى أصبحت جامعة
القصيم من الجامعات املعرتف بها عىل مستوى أكرب الجامعات
العاملية ،حيث تحقق ذلك بدعم من حكومتنا الرشــيدة بقيادة
خادم الحرمني الرشيفني وويل عهــده األمني – حفظهما الله

– وتوجيهات ســمو
أمري منطقتنا املحبوب
وقيادة معــايل رئيس
الجامعــة والطاقــم
األكاديمــي املتميز يف
الجامعــة .كمــا أن
ترشيف صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود بن عبد
العزيز لحفل التخرج يف كل عام هو أكرب تشجيع ودافع معنوي
ألبنائه الطالب ،.ونسأل الله تعاىل للجميع التوفيق والسداد.

08

ﺣـﻔـﻞ ﺗﺨﺮﻳﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة

العدد  28 | 107ذو القعدة  18 | 1441يــــــولــــيـــــــو 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

مدراء الدوائر الحكومية :القيادة الرشيدة حريصة على استثمار طاقات
أبنائنا الشباب الستمرار دفع عجلة التنمية المباركة
الوطن
أيام
يوم من ِ
ٌ
ِ

بيئة تعليمية متميزة
م .محمد بن مبارك المجلي
أمين منطقة القصيم

نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الســابعة عرشة من
طالب وطالبــات جامعة القصيم ،برعاية كريمة من
صاحب الســمو امللكي األمري فيصل بن مشعل بن
ســعود أمري منطقة القصيم حفظه الله ،تأكيدا منه
عىل العناية املســتمرة واالهتمام الدائم الذي توليه
القيادة الحكيمة بالعلم والتعليم والتشــجيع عليه
واالحتفاء بمخرجاته.
وبهذه املناسبة الســعيدة ،أبارك ألبنائنا الطالب
والطالبات الخريجني ،وأســال الله سبحانه وتعاىل
أن يوفقهــم يف إكمال املســرة يف خدمة هذا الوطن
الغايل باإلخالص والجد ،متمنيا ً لهم التوفيق والسداد
يف حياتهم املســتقبلية ،واملشــاركة الفاعلة مع من
سبقوهم من إخوانهم وأخواتهم الخريجني لالنخراط
يف ســوق العمل بمختلف املجاالت وبما ينسجم مع

العميد عبد الرحمن بن رحمه الشبرمي
مدير جوازات منطقة القصيم

رؤية اململكة  ،2030واإلســهام يف التنمية الشاملة
التي يشهدها وطننا يف شــتى مجاالت العمل لنرقى
ببالدنا ألعىل املراتب بني دول العالم.
والشكر ملعايل رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عبد
الرحمن الداود ،عىل جهــوده املبذولة يف إيجاد بيئة
تعليمية متميزة ،وأسأل الله تعاىل أن تستمر إنجازات
بالدنا يف التعليم وكافة املجاالت األخرى ،يف ظل قيادة
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز
أيده الله وسمو ويل عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

نبارك لكم ونفتخر بكم

السواعد الفتية

محمد المجالد
مدير مطار األمير نايف الدولي ومطارات الوسطى

محمد بن صالح المذن
مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم

نسعد بمشــاركة جامعة القصيم االحتفاء بأبنائنا
خريجــي الجامعة من الدفعة الســابعة عرشة ،وهم
يمثلون إضافة لســوق العمل بعدما تحصنوا بالعلم
واملعرفة يف مختلف التخصصات ،ونهني أولياء أمورهم
بهذه املناســبة ،وال شك أن ما تحققه الجامعة كغريها
من جامعات وطننا الغايل من إنجازات الشــك أنها يف
مصلحة ســوق العمل من ســواعد أبناء الوطن ،كما
نتطلع أن يمثل أبنائنا الســواعد الفتية لتحقيق رؤية
اململكة  ،2030بقيادة سيدي خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ويل
عهده األمني األمري محمد بن سلمان  -حفظه الله.-

وبهذه املناسبة ،نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان
لســمو ســيدي أمري منطقة القصيم صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن ســعود
بن عبد العزيز ،وأســمى عبارات التهاني والتربيكات
ملعايل رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن
حمد الداود ،وقياداتها ،سائالً املوىل ألبنائنا الخريجني
التوفيق والسداد.

نلتقي بكم قريباً في سوق العمل

د .فهد بن محمد المطلق
مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالقصيم

تأتي مناســبة تخريج الدفعة السابعة عرش من
طالب وطالبات جامعة القصيــم وبالدنا الغالية
تعيش ــ وللــه الحمد ــ يف أوج قوتها وانفتاحها
العلمي عىل شتى صنوف املعرفة العلمية والثقافات
اإلنسانية.
ويتزامن ذلك مع اهتمام القيادة الرشيدة ــ أيّدها
الله ــ بتطوير بيئة البحث العلمي ونقل املحتوى
التقني واســتثمار طاقات أبنائنا الشباب ،والتي
ستكون كفيلة بإذن الله الستمرار دفع عجلة التنمية
الفخر واالعتزاز
املباركة وإضافة كبرية إىل ســجل
ِ
ٍ
ٍ
وقفزات
خطوات حضارية
بما تحقق بفضل الله من
تنموية جبــارة كانت بمثابــة التحديات الكبرية
لصناعة الحضارة وبناء اإلنسان السعودي ،فلتهنأ
بالدنا بنعمة الله ،ولنميض سويا ً كأجيال متعاقبة عىل

ظل القياد ِة الرشيد ِة لخاد ِم الحرمني الرشيفني
يف ِ
امللكِ سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله
– وســمو ويل عهد ِه األمني األمري محمد بن سلمان
بن عبد العزيز ،تخطو اململكة عاما بعد عام يف تقدم
ورقي يف كافة املجــاالت ومنها التعليمية باالهتمام
بتعليم املواطن ورفع مستوى الثقافة والتعليم لديه.
ومــن ذلك ما توليــه من اهتمــام بالجامعات
السعودية لنرش املعرفة وتخريج كادر مميز لخدمة
ســوق العمل ،وكذلك اهتمام ســمو أمري منطقة
القصيم األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود

بن عبد العزيز ،وسمو نائبه صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن تركي ومتابعتهم
املستمرة لكافة مجاالت التعليم باملنطقة ليستحق
الشكر والتقدير.
وإني بهذه املناسبة أهنئ أبنائي الخريجني وإنه
الوطن ،نحتف ُل فيهِ
بتخريج دفعةٍ من
يو ٌم من أيا ِم
ِ
ِ
ُ
العزيمةِ
ِ
حيث ا َلتط ُّلعُ
واألمل ،بُناة املستقبل،
جنو ِد
ِ
ٌ
يبنيهِ
شــابٌ
واعدٌ ،غدًا تبدأ
جيل
ملســتقبل واعدٍ؛
ٍ
مسرية العمل والعطاء لتتحقق األهداف والتطلعات
املرجوة لخدمة دينكم ووطنكم ،فأنتم االســتثمار
الحقيقي للمســتقبل والنهوض بــه من خالل ما
اكتسبتم ،لتحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030م،
لدفــع عجلة التنميــة ،ومواكبة التطــور العلمي
واالقتصاد .وفقكم الله وسدد خطاكم.

ملو ا صلة
ا ملســر
والبناء واملحافظة عىل مكتسباتنا وتطوير قدراتنا
لتحقيق ما يصبو إليه وطننا الغايل.صادق تربيكاتنا
لصاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشــعل بن ســعود بن عبد العزيز أمري منطقة
القصيم ،رائــد التعليم يف املنطقة ،وأصدق التهاني
ألبنائنا الخريجني وبناتنا الخريجات مع الدعوات يف
أن نلتقي بهم قريبا ً يف ســوق العمل سواعد وطنية
تبني وتسهم يف شموخ هذه البالد الطاهرة.
والشــكر موصول ملعايل رئيس جامعة القصيم
األســتاذ الدكتور عبد الرحمن الــداود ،وإىل كافة
القائمني عىل العمليــة التعليمية بالجامعة ،راجني
ألبنائنا الخريجني حياة عملية نافعة.

نســعد ونترشف أن نشــارك هذه الجامعة
العمالقة التي تعترب مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء
املنطقة يف يوم احتفالها بتخريج دفعة جديدة من
طالبها بعد أن حصلوا عــى كل الرعاية ،وها قد
انطوت صفحة من صفحات الحياة ،صفحة كان
فيها الجــد واالجتهاد رفيقا ً عــى الدوام ،لحظة
ودعتم بها الدراســة والتعب وجاء وقت الحصاد،

حصــدا ً فيه ثمار اجتهادكــم ،مودّعني فيها هذا
الرصح العظيم جامعة القصيم.
نبــارك لكم ،ونفتخــر بكم دومً ــا ،ونتطلع
إلنجازاتكم بعد أن حظيتــم برشف هذا التخرج
يف هذا العام االســتثنائي ،والعالــم أجمع يمر
بظروف جائحة فريوس كورونا ،نســأل الله أن
يحفظ لبالدنا أمنها وأمانها ،واستقرارها ،يف ظل
قيادة حكومتنا الرشــيدة حكومة خادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز -حفظه
الله -وســمو ويل عهده األمــن األمري محمد بن
سلمان- ،حفظه الله.-

حصاد لجهد سنوات الدراسة

م .سلمان بن جارالله الصوينع
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم

يسعدني ويرشفني بمناســبة تخريج الدفعة
السابعة عرشة من طالب وطالبات جامعة القصيم
لعام 1441هـ ،أن أشارك وأبارك ألبنائي وبناتي
طالب وطالبات جامعة القصيم فرحة التخرج يف
يو ٍم يُتوجون فيه برعايةٍ أبويةٍ كريمة من لدن سيدي
صاحب السمو امللكي أمري منطقة القصيم الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود آل سعود حفظه الله
ورعاه ،لحصاد جٌ هد دام عدة ســنوات من البذل
والعطاء خالل مراحل الدراسة والتحصيل العلمي،
فقد تلقوها وللــه الحمد مــن منابعها األصلية
ومصادرها الحقيقية املوثوقة ،جلسوا يف مجالس
العلم واستمعوا بكل روية وانتباه ،ودونوا وقيدوا

وساروا يف سبيل العلم ودروب الفضيلة ،وقد أولت
حكومتنا الرشيدة جٌ ل اهتمامها يف مسرية التعليم،
وقدمت كل الدعم والتشجيع لالرتقاء والزيادة يف
التحصيل العلمي ،بل ووفرت لهم كل ُسبل الراحة
واإلمكانيات لتحقيق النجاح والتفوق.
وما رعاية سموه الكريم لهذا الحفل إال لتجسيد
مدى الرتابط بينه وبني أبنائه الطالب ودعمه ملسرية
التعليم ،وهذا دليل عىل ما تتلقاه جامعة القصيم
من رائد تعليم املنطقة من اهتمام مستمر ومتابعة
شخصية وتوجيهات حثيثة من لدن سموه الكريم.
حفظ الله لنا هذا الوطن الغايل عزيزا ً شــامخاً،
وطنــا ً للخري والعطاء والحضــارة والبناء يف ظل
قيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز وحكومته الرشيدة.
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إنجازات متتالية تحققها الجامعة
شملت الحصول على مراكز متقدمة
في محافل علمية وثقافية ورياضية

رعاية معرض إنترنت األشياء

تسجيل براءة اختراع

جوائز عالمية

الحصول على االعتماد األكاديمي لعدة برامج

حصول برنامج الكيمياء بكلية العلوم على االعتماد
األكاديمي البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب
في مايو .۲۰۲۰
حصول برنامج الشريعة على االعتماد األكاديمي
البرامجي كأول برنامج يعتمد في الشريعة على
مستوى المملكة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

UI Green Metric

رياضة وفنون

1.1تسجيل براءة اختراع بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بعنوان "نظام
معالجة المياه بالتناضح األسموزي وطريقة تنقيتها".
2.2حصول الجامعة على المستوى الثاني محليا والسابع والعشرين عالميا ،في المعيار
الخاص بما تبذله الجامعة في برامج الحفاظ على الماء وقلة الفاقد منه وهو أحد
المعايير الخاصة بالتصنيف الدولي للجامعات .UI Green Metric
3.3من بين  22جامعة سعودية وخليجية صيدلة عنيزة تفوز بالمركز األول في المسابقة
الوطنية للمهارات اإلكلينيكية لطلبة كليات الصيدلة".

إعتمادات

الحصول على المستوى الثاني محليا والـ  27عالميا في

1.1الجامعة تحقق أفضل ملصق علمي في مؤتمر "البحر األحمر الدولي الخامس
لطب العيون" بجدة.حصول منتخب جامعة القصيم على المركز األول في بطولة
كرة تنس الطاولة على مستوى الجامعات السعودية.
2.2حقق طالب الجامعة المركز الثاني والميداليات الفضية "سباق  " 4×400ببطولة
الجامعات السعودية والتي أقيمت في محافظة جدة.
3.3حصول فريق من طالبات الجامعة من كلية العلوم واآلداب بعنيزة ،على المركز
الثالث في هاكاثون ذكاء "فرص الذكاء االصطناعي".

مشاركات
شاركت الجامعة ممثلة بمعهد الدراسات والخدمات
االستشارية ،في رعاية «المعرض والمؤتمر السعودي
إلنترنت األشياء  ،2020من خالل تقديم عدد
من المحاضرات حول الحوكمة وأخالقيات الذكاء
االصطناعي ،والذكاء االصطناعي والمستقبل،
والخدمات الضخمة والتحول في الرعاية الصحية.

تكريم
تكريم جامعة القصيم ممثلة في عمادة شؤون
الطالب نظير مشاركة أكثر من  100طالب من
الجامعة في ملتقى رابطة التطوع األول على
مستوى المملكة في مركز الملك خالد الحضاري.

جوائز فردية
1.1في إنجاز يعد األول من نوعه على مستوى منطقة
القصيم ،تمكن عضوا هيئة تدريس من الجامعة من
إجراء عملية باستخدام المنظار لترقيع طبلة األذن
بالغضروف لمريض خمسيني كان يعاني من ثقب
طبلة األذن؛ حيث أجرى العملية الدكتور سلطان
العنزي األستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم
الطبية بعنيزة ،والدكتور مؤيد العنزي األستاذ
المساعد بكلية الطب بجامعة القصيم.
2.2حصول الدكتور محمد بن عبد الرحمن السالمة وكيل
كلية العلوم واآلداب بالرس على المركز األول بجائزة
الملك سلمان بن عبدالعزيز لتاريخ الجزيرة العربية
وحضارتها للدراسات العليا في دورتها الثانية لمرحلة

الدكتوراه على مستوى الخليج العربي.
3.3حصول طالبات االمتياز بكلية التمريض على أعلى
نسبة اجتياز اختبارات التخصصات الصحية من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية.
4.4حصول الدكتور وليد غزاي المطيري بكلية طب
األسنان على المركز الثاني بالمسابقة البحثية
المنعقدة في فعاليات المؤتمر السعودي العالمي
لطب األسنان.
5.5حصول الطالبات نوف العابد وروان النفيسة وبشرى
الخليفة بكلية الصيدلة بعنيزة على المركز األول في
المسابقة الوطنية للمهارات االكلينيكية لطلبة كلية
الصيدلة.

6.6حصول طالب االمتياز سلمان الغنيم بقسم البصريات
بكلية العلوم الطبية التطبيقية أفضل ملصق علمي
للبصريات.
7.7حصول الطالب إبراهيم الديواني والطالب مازن
الحربي على المركز األول والميدالية الذهبية والمركز
الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الجامعات
السعودية التي انعقدت في جدة.
8.8حصول الدكتور محمد بن عبد الرحمن السالمة وكيل
كلية العلوم واآلداب بالرس على المركز األول بجائزة
الملك سلمان بن عبد العزيز لتاريخ الجزيرة العربية
وحضارتها للدراسات العليا في دورتها الثانية لمرحلة
الدكتوراه على مستوى الخليج العربي.
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العمداء للخريجين:
كونوا سواعد بناء لخدمة ديننا ومليكنا وتعزيز الدور الريادي
لمملكتنا الحبيبة متسلحين بالعلم واإليمان والمعرفة واإلتقان
إلى ميدان
العمل

لحظة تعانق بين الفرح واإلنجاز

د .علي بن فريح العقالء -
عميد شؤون الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد
عميد عمادة القبول والتسجيل

األيام تمــي رساعا ..تتصــارع فيها
األمنيات وهاجــس الوالديــن يرقب نبتة
ترتعرع أمامهم ،تتعاهدهــا الرعاية منهما
والدعاء بالحفظ اإللهي ،ويلتقي فيها الخيال
مع الهاجس نحو املستقبل األرحب..
إنها أمنيات كانت بعيدة ،ولم تزل تقرتب
حتى تحققت اليــوم فيكتب كل أب وكل أم
تباريح محملة بالســعادة وموشاة بهاجس

الخوف ومسكونة بالحب..
أيها الخريج وأيتهــا الخريجة كونوا عىل
قدر تحمــل األمانة الكربى نحو أنفســكم
ووالديكم ووطنكم واحرصوا عىل أن تكونوا
نبعا صافيا يرده العطىش فرتووهم بعلمكم
وتجربتكم ..وال تنسوا جامعتكم ومن علمكم
وكل من له فضل عليكم .واعلموا أن املستقبل
ليس مرتبطا بالحصول عىل الوثيقة ،بل هي

استثنائيا
عاما
ً
كان ً

د .أحمد بن عبد الكريم الحركان  -عميد كلية إدارة األعمال بالرس

الختام هذا العام مختلف ،كان عامً ا استثنائيًا
تخللته ظروف أثبتت أنكم قادرون عىل تخطي
الصعاب ،واصلتــم وكافحتكم واجتهدتم ،وها
قد نلتقي معكم يف هذه املناسبة العزيزة يف حفل
تخرجكم االفرتايض لنتقارب عن بعد ونهنئكم
بإنجازكم ،فها أنتم تقطفون اليوم ثمار سنوات
من العلم والعمــل الجاد ،فهنيئًا لنا بتخرجكم

ومبارك لكم ما حققتم ،أنتم ســواعد املستقبل
التي ستســهم يف تحقيق التنمية الشاملة التي
يشهدها وطننا يف شتى املجاالت.
وال يفوتني يف هذه املناســبة الســعيدة أن
أسأل الله سبحانه وتعاىل لكم التوفيق والسداد
وإكمال مســرتكم العلمية والعملية بما يخدم
هذا الوطن الغايل وديننا الحنيف.

بداية لمشوار طويل

الدكتور /نصار بن صالح النصار  -عميد كلية االقتصاد واإلدارة

يرسنــي ،أصالة عن نفيس ونيابــة عن زمالئي
أعضاء هيئة التدريس يف كليــة االقتصاد واإلدارة،
أن أبارك لخريجي وخريجــات الكلية ،وأود يف هذا
املقام أن أؤكد لهم بأن تخرجهم هو بداية ملشــوار
طويل من التعلم املستمر واكتساب الخربات وصقل
املهارات.
وال ريب أن التغريات التي فرضتها جائحة كورونا
قد ألقت بظاللها عىل سوق العمل ،إال أن فرصا ً بديلة

تلوح يف األفــق ،ولذا أهيب بهم أن يتابعوا املبادرات
الحكومية يف التطوير املهني وأن يستفيدوا منها.
وأخريا ً وليس آخــراً ،أتقدم بالشــكر الجزيل
لحكومتنا الرشيدة ممثلة بمعايل رئيس الجامعة عىل
ما توليه من اهتمام كبري إلعداد كوادر وطنية مؤهلة
لشــغل الوظائف املهنية يف كافة املجاالت ،لإلسهام
يف تحقيق رؤية قائد مسرية التنمية خادم الحرمني
الرشيفني وعرابها ويل عهده األمني.

أهم اللحظات

الدكتور عبد الله الناجم  -عميد كلية الحاسب

يعد حرص حكومتنا الرشيدة الشديد عىل
ً
تكريسا
االســتثمار يف أبناء الوطن يف التعليم،
بأن اإلنسان أوال ً يف اململكة العربية السعودية،
وهو محور التنمية التــي يقودها والة أمرنا
أيدهم الله ،وما ترشيف صاحب السمو امللكي
أمري املنطقة حفظه اللــه لحفل تخرج أبنائه
الطالب بالرغم من ظــروف جائحة فريوس

كورونا الحالية ومشاركتهم أحد أهم لحظاتهم
التاريخية ما هي إال شــاهد عىل هذا االهتمام
والرعاية التي يوليها والة أمرنا ألبناء الوطن.
مبارك لألعــزاء الخريجــن والخريجات
ً
حكومة
وألهاليهم هذا املنجز ،ومبارك للوطن
وشعبا ً تقديم هذه الدفعة املؤهلة لسوق العمل
نسأل الله أن يبارك لهم وبهم.

بداية املشــوار ويبقى األهم السعي الحثيث
يف تطوير النفس وتنويــع القدرات وزيادة
الدافعية.

عام جامعــي مىض ،حافل
بكل عطاء وتميز ،يتوج بحفل
مزدان بأســتاذ الجامعة األول
ٍ
سيدي صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبد العزيز أمري منطقة القصيم ،الذي تفخر الجامعة بسموه الكريم وبرعايته
وحضوره ملناسباتها وبرامجها املتعددة ،موجها ومشجعا ومحفزا.
ويف هذا اليوم ،يقف خريج جامعة القصيم حامال لواء العلم الذي ناله خالل
سنوات هي جمال العمر وبناء املستقبل ،حيث التحصيل والطلب ،ويأتي حفل
التخرج هذا العام بعد تجربة خاضها الجميع أثبتت فيها الجامعة قدراتها يف
التعليــم اإللكرتوني وتحولها إىل التعليم عن بعد فور تعليق الحضور ،بل لم
تكتفي بذلك ،فواصلت تقديم برامجها وأنشطتها عن بعد محققة ولله الحمد
أرقاما متميزة ،ومن هذه املناشــط املهمة حفل التخرج الذي يأتي «عن بعد»
حرصا عىل فرحة طلبة الجامعة وتحقيقا وتطبيقا لطبيعة هذه املرحلة ملحاربة
فريوس كورونا .19
إن حفل التخرج منطلق خريج جامعة القصيم إىل ميدان العمل ،متسلحا
بعلم نهله ،ومهارة أتقنها ،داخل أروقة جامعة صقلت موهبته وأذكت عوده،
فهنيئا لنا بكل خريج وخريجة كان التميز لهما عنوانا ،والجد برهانا ،واملثابرة
ميدانا.
هذا اليوم ،هو يوم من أيام الطالب والطالبة فرحا وتهلال واستبشارا ،فحق
لهم به فرحا ،وحق لنا بهم استبشارا ،وكيف ال نفرح بهم مستبرشين وبالدنا
تنتظر منا ومنهم املزيد من العطاء والبناء والبذل ،بلد لم ِ
يض ّن بيشء عن أبنائه
يوما مما يحتاجونه ،فهذه رصوح العلم مشيدة وشاهدة يف كل مكان عىل أحدث
ما توصلت إليه الحضارة املعارصة ،ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة لقطاع
التعليم إيمانا منها بأن بالعلم وحده ترتقي األمم ويعظم شأنها يف كل املجاالت.
وإذ أكتب يف يوم التخرج فإني أسعد أن أقدم التهنئة لكل أب وأم سهرا وأمَّال
وانتظرا هذا اليوم الجميل ليفرحا بقرة أعينهم خريجا متعلما ،ومواطنا صالحا،
مساهما يف مسرية التنمية والتطوير واالزدهار ،والتهنئة لكل أستاذ بذل ونصح
ووجه ورأى ثمرته صالحة طرية مرشفة.

تهنئة خالصة

د .مشعل بن إبراهيم المشيقح
عميد كلية الهندسة

بمناسبة تخرج كوكبة جديدة
من خريجــي وخريجات جامعة
القصيم عامة وكلية الهندســة
خاصة ،أتقدم لجميع الخريجني
بالتهنئــة الخالصــة واألمنيات
الصادقة عىل ما حققوه من إنجاز بتخرجهم ،والســعي لتحقيق األهداف
املرجوة تجاه رفعة ورقي مملكتنا الغالية ورد الجميل لها.
كما أتوجه بخالص الشكر واالمتنان لجميع منسوبي الجامعة عامة وكلية
الهندسة خاصة ،عىل دورهم املتميز يف العمل املتفاني خالل جائحة كورونا
املســتجد لضمان اســتمرار العملية التعليمية عىل أكمل وجه ولله الحمد
لضمان جودة مخرجات الجامعة ومن خالل سعيهم املستمر يف اعتماد أرقى
معايري الجودة املمارســة يف التعليم ،وذلك لم يكن لوال فضل الله ،ثم دعم
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل عهده األمني.
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الجامعة وتجربة
كورونا ..محل
فخر واعتزاز

أ .د .محمد بن عبد العزيز
الدغيري  -عميد كلية الزراعة
والطب البيطري

تحتفل الجامعة بتخريج الدفعة السابعة عرشة من طالبها وطالباتها
«افرتاضيا» ،بعد أن عادت عجلة الحياة للدوران يف مملكتنا الغالية ،بعد
تجربة رغم قسوتها الظاهرة ،إال أنها عكست بقوة قدرة الجامعة وحنكة
إدارتها وجهود الكوادر البرشية من منســوبيها عىل عبور هذا التحدي
بكفاءة وإنهاء الفصل الدرايس بكل اقتدار.
وبالرغم من تلك الصعاب ،إال أن الجامعة حرصت أن تشارك الطالب
والطالبات فرحة تخرجهم بعد أن ختموا مسريتهم العلمية بجزء مهم من
تحصيلهم العلمي وهي التجربة التعليمية االفرتاضية والتي ستساهم يف
تجهيزهم لسوق العمل الجديد والذي تواكب مع ظروف هذه الجائحة.
أبارك لكافة خريجي الجامعة تخرجهم املميز ،داعيا الله لهم بالنجاح
يف خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم ،ونســأل اللــه أن يحفظ مملكتنا
الغالية وأن يُبقي علم توحيدها خفاقا ً ومصدرا ً لعزنا.

يوم مميز

د .عليان بن عالي الرشيدي
عميد كلية الصيدلة بعنيزة

يرسنــي أن أتقدم بصادق
التهنئــة والتربيكات لجميع
الخريجــن والخريجــات
مــن الدفعة الســابعة عرش
لجامعة القصيم ،نبارك لكم
هــذا النجاح وهــذا اإلنجاز
الكبري ،ونســأل الله لكم التوفيق واملزيد مــن النجاحات واإلبداعات
املميزة يف حياتكم العملية للمســاهمة يف خدمة الوطن وتحقيق رؤية
اململكة  ،2030يف ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله  -وويل عهده األمني
صاحب الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه
الله –
ويف هذا اليوم املميز ،ال يسعني إال أن أعرب لكم عن فخري واعتزازي
بكم ،وبما حققتموه من مســتوى علمي مميــز كان نتيجة جهدكم
وحرصكم الدائم ،وفقكم الله دوما ً وسدد خطاكم.

صفحة جديدة

د .عبد الله بن صالح النفيسة
 عميد كلية الطب والعلومالطبية بعنيزة

ببالغ الفــرح والرسور،
ومشــاعر الفرح تســابق
الكلمات ،يف يــوم الحصاد
وقطف أطايــب الثمر بعد
ســنني الزرع والجد ،أسعد بأن أكون جز ًء من هذا اليوم العظيم ،يوم
الفرح ،يوم التخرج.
ســنوات مرت من العمل الدؤوب ،والجــد واالجتهاد يف التحصيل
العلمي واملهني ،ســنوات مرت لتبني لبنة جديدة مثمرة تدفع بعجلة
ومسرية التنمية يف هذا البلد املعطاء خطوات متسارعة لألمام.
يف هذا اليوم العظيم ،كل التربيكات أقدمها لك أيها الخريج ،حملت
أمانة عظيمة من العلم ،فلتؤد زكاتها عىل أتم وجه ،فهي ليست نقطة
النهاية بل صفحة جديدة يف مســرة العلــم والعمل تحمل معها كل
النجاحات بحول الله وتوفيقه ،وكل التهاني والتربيكات أوصلها ألهلك
ومعلميك ومسؤويل هذه الجامعة الولودة ،وعىل أيام الفرح والنجاحات
دومً ا وأبدًا نلتقي.

تهنئة قلبية للخريجين

عميد كلية العلوم واآلداب بالمذنب  -أ .د .ناصر بن محمد الصائغ

ُّ
أزف التهنئــة القلبية والتربيكات لخريجــي الدفعة  17من طالب
وطالبات جامعة القصيم والذين يتم تخريجهم بحفل اســتثنائي ويف
ٍ
وظروف استثنائية يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد.
عا ٍم
ً
َ
فبعــد توفيق الله أوال ،ثــم جهود حكومتنا الرشــيدة وما بُذل من
ٍ
ٍ
ٍ
واستعدادات ملواجهة هذه الجائحة؛ كان
واحتياطات احرتازية،
اجراءات
ري من أخطارها ،ومع هذه
لها األثر الكبري يف تخفيف آثارها ،وتجاوز كث ٍ
ُ
الجائحة جامعتكم الفتية الفرحة بكم ومشــاركتكم
الظروف لم تُنس
هذه املناسبة الغالية.
تمنياتي لكم جميعا ً
مرشق ،فاآلمال معقودة بأن تُسهموا
بمســتقبل
ٍ
ٍ

يف رفعة وطنكم وشــموخه،
وتحقيق رســالته وأهدافه،
مقدرا ً لراعي الحفل سمو أمري
منطقة القصيم ـ حفظه الله
ـ ترشيفه الحفل ،ومشاركته
فيــه ،ومثمنــا ً لحكومتنــا
الرشــيدة دعمها الالمحدود
للعلم وطالبه .أدام الله عزها.

رحلة العلم لم تنته بعد

د .عبد الله دخيل الله المنتشري  -عميد كلية العلوم واآلداب بمحافظة ضرية

يطيب يل يف هذه املناســبة الغالية ،أن أتقدم بأجزل التهاني وأعطر
التربيكات لخريجي وخريجات الدفعة السابعة عرشة بجامعة القصيم،
ســائالً املوىل عز وجل لهم حياة مليئة باإلنجازات ،وأذكرهم بأن رحلة
العلم لم تنته بعد ،وما هذه املناســبة إال تتويجا ً لحصولهم عىل مبادئ
املعرفة وأســس املهارات التي تمثل رافدا ً مهما ً ملســرة فاعلة وحياة
ذات جودة يملؤها اإليمان واإلخالص وحب اإلنجاز ،ســروا عىل بركة

الله فاملستقبل مرشق برؤية
اململكة العربية الســعودية
.2030

جامعتكم تفخر بكم

الدكتور ياسر بن محمد الغفيلي  -عميد كلية العلوم واآلداب بمحافظة عقلة الصقور

تفخ ُر جامعة القصيم بتخريج الدفعة الســابعة عرشة من طالبها
وطالباتها ،تحــت رعاية أبوية كريمة من ذي األيادي البيضاء ،صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز
أمري منطقة القصيــم ،والذي ال يفتأ حفظه الله مرشّ ًفا جامعة القصيم
يف جميع مناســباتها العلمية والطالبية واملجتمعيــة ،داخل الجامعة
وخارجها.
وإذ نســع ُد بهؤالء الطــاب والطالبات ،ونحــن نراهم يف يوم

احتفالهم يحملون شــهادة
البكالوريــوس بعد توفيق
الله وتســديده لهــم ،فإننا
نسأل الله لهم دوام التوفيق
يف حياتهــم ،حتى يكون كل
واحد منهم عضوًا ً
فعال نافعً ا
يف وطنه.

يوم بهيج

عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة  -أ .د .فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

الحال االســتثنائية ،واإلجراءات االحرتازية ،لم تنس الجامعة بنيها،
فلم تضق املســاحة عن االبتهاج بفرحتهم ،واالحتفال بتخرجهم ..تلك
املناســبة التي ال تتكرر ،وال يزال الطالب يستعيدها لينتيش بإنجازه،
ويفخر بجامعته.
يو ٌم بهيج ،وساعات مشــهودة ،وترشيف كريم من صاحب السمو
ً
وخلقا
امللكــي أمري منطقة القصيم ،الذي كان القرب من أبنائه دأبًا له،
عرف به ،يلتمس حاجتهم ،ويقدر مشــاعرهم ،ويُعنــى بما يُهمهم،
فيشاركهم أفراحهم وإنجازهم ،ولكل امرئ من دهره ما تعودا.
وإننا نحن منســوبي الجامعة ،كما نفخر بــوالة أمرنا ،وقياداتنا،

نفخر أيضــا بزمالئنا الذين
بذلوا الجهد والوقت ،ليحققوا
ً
رفعة للجامعة
هذه اإلنجازات
واملجتمــع ،والوطن أجمع ،يف
ظل قيادة رشــيدة مسددة،
قيــادة خــادم الحرمــن
الرشيفني وويل عهده األمني،
حفظهما اللــه ،وحفظ لهذه
البالد دينها وأمنها ووالة أمرها.

سعداء جداً بتخرجكم
د .أحمد العمرو  -عميد كلية الطب

إخواني وأخواتي ،خريجي الكلية الدفعة الســابعة عرشة للعام
الجامعي 1441هـ ،أدعو الله أنكم ومن يعز عىل قلوبكم أن تكونوا
بخري وصحة وسالمة دائمة.
أوالً ،أبارك لنفيس ومنسوبي الكلية وأبارك لكم تخرجكم ،وأسأل
الله أن ينفع بكــم البالد والعباد ،فنحن ســعداء جدا ً بتخرجكم
ونفتخر بانضمامكم قريبا ً مليدان العمل وخدمة بلدكم ومن يعيش
عىل أرضه.
زمالئي ..أذكر نفيس وأذكركم باإلخالص يف عملكم ،واستحضار

النية لكي تكســبوا األجر
واملثوبة مــن الله والتوفيق
والسداد بالدنيا.
نيابة عــن الجميع :ألف
مــروك ..وأرجــو إيصال
تهنئتنا لكل من يفخر بكم
ويهمه أمركم ،ونلقاكم وأنتم
ومن تحبون بخري.
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ثمار سنوات العمل

مستقبل
حافل

الدكتور فهد بن محمد المندرج -عميد كلية العلوم

تمتزج العبــارات وتتحرك األنامل لتخط كلمات التهاني والتربيكات
لطالبنا وطالباتنا خرجي الدفعة الســابعة عرشة ،وبرعاية كريمة من
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود آل
ســعود حفظه الله ،تأكيدا ً لالهتمام الدائم بالعلــم وأهله ،مما يمثل
دافعا ً قويا ً لطالب الجامعــة لبذل مزيد من الجهد والتحصيل ،وحافزا ً
لخريجيها للعمل عىل خدمة دينهم ووطنهم ومليكهم.
وقد حرص معايل رئيس الجامعة عىل إدخال الفرح والرسور وتكريم
طالبنا وطالباتنا خريجي هذه الدفعة يف ظل هذه الظروف االستثنائية
التي أثبتم فيها عزمكم وإرصاركــم ،وبفضل من الله ثم الجهود التي
قدمتها حكومتنا الرشــيدة للعلم والتعليم ،نسأل الله أن يرفع عنا وعن

بالدنا البالء والوباء.
فها أنتم تقطفــون اليوم
ثمار سنوات من العمل الجاد
عىل مقاعد الدراســة ،فهنيئا ً
لكم مــا صنعــت أيديكم،
وبتخرجكم تنتهــي مرحلة
الدراســة الحاليــة ،لكن ال
ينتهي طلب العلم أبدا ً فامضوا يف طريقكم باحثني عن مزيد من التفوق
والنجاح وفقكم الله.

سواعد البناء

د .عبد الرحمن ابراهيم العطية  -عميد كلية الهندسة بعنيزة

يف هذه املناسبة ،ترتســم الفرحة الغامرة عىل محيا كوكبة متميزة
من أبناء هذا الوطن املعطاء ،وذلك بعد ســنوات يف ميادين التحصيل
العلمي ،ليقطفوا ثمرة إنجازهم وليقوموا بواجبهم تجاه دينهم ،ووالة
أمرهم ،ووطنهم ،ومجتمعهم.
وإذ نهنئ هذا الوطن بقيادته الرشــيدة ،والتــي أظهرت للعالم
أجمع حكمتها وقدرتها عىل إدارة األزمات خالل أزمة فريوس كورونا
املســتجد ،وأولت مختلف املجاالت ومنها التعليم اهتمامها وبدعم ال
محدود حتى أصبحت مخرجاتها منافســا ً قويــا يف منصات التعليم
والبحث العلمي وكذلك العمل عىل املستوى العاملي.

إننا نهنئ أنفسنا وأهايل
الخريجني ووطننا الغايل
بهذه املناســبة ،سائلني
الله عز وجــل لهم مزيدا
من النجــاح والتميز وأن
يحفظ لهذا الوطن قيادته
الرشيدة وشعبة الكريم،
وأن يديم عليه عزه ونماءه
ورخاءه.

تهنئة للخريجين وأولياء أمورهم

عميدة كلية العلوم واآلدب بمحافظة النبهانية  -د .ماجدة بنت عبد الله العايد

يف هذه املناســبة ،أتقدم بوافر التهاني والتربيكات لجميع أبنائنا
وبناتنــا الخريجني والخريجات الذين أمضوا ســنوات وهم ينهلون
من معني العلم ،ويبحثون عن الجديــد واملفيد من املعارف والعلوم،
حتى جاء وقت تخرجهم ليعودوا إىل املجتمع متســلحني بسالح العلم
واإليمان واملعرفة واإلتقان ليقوموا بدورهم الفاعل واإليجابي يف خدمة
دينهم وأمتهم ووطنهم من خالل ما سيقدمونه –إن شاء الله تعاىل –
من إسهامات.
ويف الختام ،أكرر التهنئة للخريجــن والخريجات وأولياء أمورهم
شاكرين ألولياء األمور ما بذلوا ،حامدين الله عىل أن جعلهم يشاهدون
نتاج توجيهاتهم وتربيتهــم يف تخرج أبنائهم وبناتهم ،رغم ما مر به

العالم مــن جائحة ،متمنني
لهم التوفيق يف ميادين العمل
والتي ال تعنــي املهنة فقط،
وإنما العمل عىل تغيري صورة
الحيــاة والتي تنســجم مع
متطلبــات تحتاجها بالدنا
حتى تصل إىل مصاف الدول
املتقدمة بــإذن الله يف ظل قيادة خادم الخرمني الرشيفني وويل عهده
األمني حفظهم الله.

يوم مجيد

د .مشاعل بنت صالح السالمة
 -عميدة كلية التمريض

يف هذه األجواء املفعمة بمشــاعر الحب والوفاء ،مشــاعر البهجة
والســعادة ،والتي نحتفي بها بتخريج الدفعة (السابعة عرشة) من
حملة البكالوريوس يف التمريض أزجي إليكم تحية معطرة بشــذى
الفرحة واالفتخار يف هذا اليوم الجميــل اليوم الذي نقف فيه جميعا
وقفة اعتزاز وتقدير لكم لنشــارككم فرحتكم فاليوم هو يوم مجيد
يضاف أليام مجد هذه البالد الطيبة املعطاءة ،يوم نستبرش فيه بتخريج
دفعة جديدة من طليعة متعلمي هذه البالد ومثقفيها حاميل مشــاعل
النور والتقدم والعلم ،وتبدأ املرحلة األهم واألكرب تأثريا ،أال وهي مرحلة
العمل وبذل الجهد لبناء الوطن وذلك من خالل االلتزام واملسؤولية بما
يليق برشف املهنة وتقديمهــا ممزوجة بالرحمة واإلخالص والتقدير
للحياة اإلنسانية.
إن مهنة التمريض التي أنتم يف صميمها يمس سلوك مقدميها حياة
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الناس وأرواحهم؛ لذا يلزمكم
أن تعاملــوا الناس عىل أعىل
درجات االحرتام واملســاواة
مقدرين يف ذلك حرمة النفس
البرشيــة وواجــب صونها
ورعايتها وعدم اإلرضار بها.
وإنني عىل ثقة وطيدة بأنكم ســتجعلون ذلك نصب أعينكم دائما،
وســتعملون عىل تقديم أفضل ما لديكم يف كل زمان ومكان .حيث لم
تألو الجامعة جهدا خالل سنني دراستكم من تهيئتكم التهيئة املناسبة
ملا بعد هذا اليوم ،فبوركت مســاعيكم وهنيئا لكم وألرسكم الكريمة
وصولكم لهذا املســتوى ،ونســأل املوىل عز وجل لكم حُ سن السداد
والتوفيق يف حياتكم بشتى أبعادها لخدمة هذا الوطن الغايل.

د /عائشة بنت ناصر البطاح -
عميدة كلية العلوم واآلداب
برياض الخبراء

ال شك أن مناسبة التخرج
من أهــم املناســبات التي
يعيشها الطالب والطالبة يف
حياتهم التعليمية ،فهي مناســبة غالية عىل قلوبنا جميعا ،ونحن بهذه
املناسبة الســعيدة نفخر بتخريج الدفعة الســابعة عرشة من طالب
وطالبات جامعة القصيم عىل رشف أمري املنطقة صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل حفظه الله.
ويرسني بهذه املناســبة أن أقدم أســمى آيات التهاني والتربيكات
لرئيس الجامعة وللخريجني والخريجات وذويهم ،متمنية لهم مستقبل
حافل يف خدمة دينهم ووطنهم.

يوم جني
الثمار

د .خالد بن عبد الرحمن
الميمان  -عميد كلية
المجتمع بعنيزة

ما أجمل اللحظات ،يف يوم
جني الثمار ،هذا اليوم البهيج
نفرح فيــه بجيل كله طموح
وشوق ،جيل يغادر مرفوع الرأس ،إىل مستقبل مرشق ،وضاء وباسم –
بإذن الله ،-إىل ساحات العمل والجد واالجتهاد.
هذا يوم فرح الوالدين بفلذات أكبادهم ،من سهروا ،وتعبوا ،وشقوا،
اليوم يوم رسورهم وسعادتهم ،أبرشوا بمن سيبذل لريد لكم يسريا من
الجميل واإلحسان.
شــكر الله لقيادات الجامعة بذلهم وحرصهــم عىل تجويد العملية
التعليمية بكافة جوانبها ،وعىل رأسهم معايل رئيس الجامعة ،وسعادة
وكالء الجامعة ،والزمالء والزميــات عمداء وعميدات الكليات ،ووكالء
الكليا ت ورؤساء األقسام وكافة الزمالء الكرام أعضاء هيئة التدريس.
وأوفر الشكر وأجزله لصاحب السمو امللكي األمري فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبد العزيز أمري منطقة القصيم ،فال تكاد تمر مناسبة
سعيدة يف هذه الجامعة املباركة يفتقد فيها سموه.
مبارك ألبنائنا وبناتنا ،ونفع الله بما تعلمتموه بالدنا الغالية.

رأس المال
البشري
د .خالد بن محمد الحميضي
 -كلمة عميد كلية التربية

يف يوم تمتزج فيه عطور التفوق بأريج النجاح وعبق العطاء ،وتحت
رعاية كريمة من صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود امري منطقة القصيم – حفظه اللــه  -نزف أبناءنا وبناتنا
خريجي الدفعة السابعة عرشة يف جامعة القصيم ،صلة للوطن وهدية
لرتابه الغايل ،بعد أن حازوا املعرفة وطوروا قدراتهم وصقلوا مهاراتهم
يف رحاب جامعتنا الغراء.
أبارك لكل خريج وذويه هذه املناســبة الســعيدة ،ونسأل الله لهم
التوفيق يف إكمال مســرتهم واملشــاركة الفاعلة يف االنخراط يف سوق
العمل يف مختلف املجاالت ،فهم باعتمادهم عىل علمهم واكتشــافاتهم
وإبداعاتهم وبحوثهم رأس املال البرشي وحجر الزاوية يف رؤية اململكة
2030.
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لحظات السعد

لبنات البناء
والخريجين

أ .د .فهد بن إبراهيم الضالع  -عميد عمادة خدمة المجتمع

تحل لحظات الســعد مختلفة عىل جامعة
القصيم وهي تزف خريجيهــا نحو ميادين
العطــاء ،لبناء وطن املجد والســؤدد اململكة
العربية السعودية..
إننا ونحن نعيش تلك الظروف االستثنائية
يف ظل وباء كورونا حيث تغريت أنماط العيش
وظروف التفاعل املجتمعي لنتباهى بمخرجات
جامعتنا ،حيث خريجوها وطالبها يتصدرون
الخطــوط األماميــة يف الخدمــات الصحية

واملجتمعية حاملني أمانة الوطن وعهد القيادة
عىل أكف العطاء والفــداء لهذا الوطن العزيز
الذي أعطاهم ورعاهم فكانــوا نعم األوفياء.
جامعة القصيم ،وهي تتســامى عىل ظروف
التباعد واالحرتازات ،لم تنس خريجيها لتعيش
معهم فرحة التخرج ولحظة التأريخ فصنعت
مــن العالم االفرتايض واقعا ملموســا ..ومن
التباعد تقاربا شــاعريا يشدو به كل خريج..
فباسم تلك الكوكبة ..شكرا جامعة القصيم

د .سليم صالح السليم  -عميد
كلية العمارة والتخطيط

ترتسم البســمة وتغمر الفرحة وجوه منســوبي جامعة القصيم
بتخريج الدفعة الســابعة عرشة من طالب الجامعة ،بعد سنوات من
العطاء والبذل لتتويــج الخريجني برشف العلم والتعلم ليكونوا لبنات
البناء والتقدم والرقي لهذا البلد املعطاء ،فرشف العلم ال يوازيه رشف،
والعالــم كالقمر يف ليلة البدر ييضء اشــعاعا ً بعلمه وينرش النور بما
يمتلكه ،واملالئكة املسبحة والحيتان يف البحر تدعو للعالم وتستبرش به.
يف هذه املناســبة الكريمة ،والتي جاءت بعد تغريات وتقلبات عمت
البالد والعبــاد ،فإننا نقول لخريجينا :مهما كانــت الصعوبات فإن
الحلم يوما ً ســيتحقق بالصرب واملثابرة والجد واالجتهاد ،ومهما كانت
املحن فإن خلفها املنح عند إحسان العمل وتخطي العقبات واستغالل
الفرص.
ويف هذه املناسبة الســعيدة وبكلمات الحب واملحبة نويص خريجي
الجامعة بأن يســتمروا ببذل املزيد يف سبيل التعلم والبحث وأن يكون
يــوم التخرج ميالدا ً جديدا ً للمزيد من العطاء وتحويل املعرفة واملهارة
إىل الواقع املنشود الذي تسعى اململكة لتحقيقه والوصول إليه.
لقد مرت سنوات الجامعة بحلوها ومرها ولم يبق منها إال ما بذلتموه
يف بناء املعرفة وتطوير املهارة ،وهذا درس مصغر ملا ســيواجهه كل
واحد منكم يف بقية عمره ،فلتكونوا عىل أهبة االستعداد الستغالل الوقت
بما ينفع دينكم ووطنكم ومجتمعكم .فسريوا عىل بركة الله وكل أمانينا
لكم بحياة هانئة موفقة مسددة.

نماذج يحتذى بها

د .ظافر سعيد االسمري  -عميد كلية طب األسنان

إن مما يثلج الصدور هو أن نشهد تخرج
هذه الكوكبة املتميــزة من الخريجني والذي
يجيء تتويجــا ملا تضعــه الجامعة نصب
أعينها و تنتهجه يف ســبيل إعــداد وتأهيل
طالبهــا و طالباتهــا ليس فقــط من أجل
استيفاء احتياجات سوق العمل بل لجعلهم
قادرين عىل اإلبــداع و التطوير حتى يكونوا

أعضاء فاعلــن يف املجتمع و يصبحوا نماذج
يحتذى بها يف مســتقبلهم املأمول إن شــاء
الله تعاىل .وبهذه املناســبة السعيدة أتقدم
بالتهنئة للخريجني والخريجات و ذويهم ،مع
دعواتي لهم بتحقيق تطلعاتهم املستقبلية و
أن يكونوا ســواعد بناء لخدمة ديننا ومليكنا
وتعزيز الدور الريادي ململكتنا الحبيبة.

يوم احتفال  ..ووداع

لحظات مميزة
وأيام خالدة

د .جمال بن محمد السمري  -عميد الكلية الصحية التطبيقية بالرس

كــرم الرعاية وعظيم االهتمــام من لدن
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود امري منطقة القصيم لهو
تقدير سامي ونظرة نبيلة لجهد ابنائنا طالب
وطالبات جامعة القصيم يف يوم اســتثنائي
من حيث الزمان وطقوس االحتفالية بتخريج
الدفعة السابعة عرش ولكن الشهامة وخصال
املرؤة أرصت يف زمن الوباء اال التكريم واإلباء
حتى وان تم ذلك عن بعد فالهدف املرموق قد
وصل والرسالة فهمت فأنتم يارجال املستقبل
الباسم وبناة الغد املرشق يف اعني والة االمر
وهذا ما تعودناه من اهتمام وحرص موالي
خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيز وحكومته الرشيدة

ومنطقة القصيــم بكل محافظتها ومدنها
تتكاتف بها احاســيس البهجة وتتالق الوان
الســعادة واطياف االفــراح وهي تحتظن
جامعة القصيم لتــزف هذه الكوكبة الرائعة
من أبنائها لســوق العمل يف وطننا املعطاء
وبذلك هي تمارس تصاريف األيام وتترصف
وفق مســارها بني اســتقبالهم مستجدين
ومعايشتهم بني أروقة العلم وقاعات التعليم
لســنوات وســنوات ينهل فيها الطالب من
خربات ومعارف اســاتذتهم  -وفق الخطط
التعليمية والسياســات العلمية املرسومة من
قبل مســئويل الجامعة وعىل راســهم معايل
رئيس جامعــة القصيم األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن الــداود ووكالء الجامعة وعمداء

الدكتور محمد السهلي -
عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية

الكليات وروســاء األقسام  -حتى يصبحون
جزء منها يستبرشون بلقاها كل صباح وهم
يثابرون بجد واجتهاد للحصول عىل شهادة
التخــرج وكما هو اليوم يعــد احتفال فهو
يوم وداع ودعاء بان يوفقكم الله يف حياتكم
الجديدة وان يمكنكم جل جالله من تحقيق
ما تصبون اليه ونبارك لكل من ساهم يف انارة
مصابيح العلم والطمــوح لهوالء الخريجني
وفقهم الله

رحلة حافلة بالعطاء واإلبداع

د .فهد بن محمد البجيدي -عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية

نشــهد هذا اليوم ،بكل مشــاعر الفرح
والرسور ،حفل تخرج طالب وطالبات جامعة
القصيم ،بعد رحلــة حافلة بالعطاء واإلبداع
يف جامعتهــم العريقة توجــت بتحقيقهم
لهدفهم الســامي وحصولهم عىل شهادتهم
الجامعية ،بهدف خدمــة وطنهم من خالل
املشــاركة الفاعلة يف تنميــة الوطن الغايل،
وذلك تحقيقا َ لرؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة

خادم الحرمني الرشيفني ،وويل عهده األمني
حفظهما الله – التي لم تدخر أي جهد لتوفرياملوارد واالمكانيات البرشية واملادية الالزمة
لضمان وصول الطالب السعوديني إىل أفضل
مستوى علمي يف مجاالت تخصصاتهم عىل
املستويني الوطني والدويل.
وقد تميــزت جامعــة القصيــم بتميز
مخرجاتها من الطــاب من خالل حصولها
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عىل العديد من االعتمادات الوطنية والدولية
لربامجهــم التعليمية ،وختاما ً اســال الله
للطالب الخريجني استمرار تميزهم وتقدمهم
يف حياتهم العلمية والعملية املرشقة بإذن الله.

أخوتي وأخواتــي خريجي وخريجات جامعتنــا الغالية ،وزمالء
املستقبل القريب ،أنتم من أهم انجازاتنا ولكم حق أن تفخروا ولنا حق
أن نفاخر فيكم ،ونحتفل بكم ســويا ً بمناسبة تخرجكم ونبعث لكم
أطيب التهاني وأزكى التربيكات بهذه املناسبة الغالية علينا جميعاً.
ففي حياة اإلنســان لحظات مميزة وأيام خالدة تبقى يف الذاكرة،
وحفل التخرج يبقى خالدا ً يف ذاكرة الطالب ،فحينها يشــعر بنشوة
اإلنجاز وطعم النجاح ولذة العمل وعاقبة الصرب ،وكما أن هذه املناسبة
فريدة يف حياة الطالب ،فهي بال شــك سعيدة لنا جميعا ً عندما نزف
خريجني الدفعة السابعة عرشة من خريجي الجامعة املؤهلني لسوق
العمل ،بعد أن نهلــوا من العلم واملعرفة وأتقنوا املهارات الالزمة بعد
أن أمضوا أوقات ثمينة فيها من الجد والجهد والصرب واملثابرة داخل
رصح الجامعة .فالرحلة لم تكن سهلة ،فبناء العقول وتنمية القدرات
وتطوير املهارات وتأهيل الكوادر ليس باألمر الهني أبداً ،فهي تتطلب
املزيد من البذل والجهد من قبل الجميع وهو ما تحقق لكم اآلن.
فيحق لكم أن تفخروا بإنجازكم املميز وتتويج مســرتكم العلمية
بالتخرج ،ولنا حق أن نفتخر فيكم كمخرجات متميزة وكوادر مؤهلة
منافسة .وليستمر هدفنا يف سبيل تحقيق الهدف األسمى وهو خدمة
الديــن والوطن الغــايل .فالجهود التي بذلت ليســت فقط من أجل
التخرج ،فالتخرج هو اللبنة األوىل والبداية الحقيقة للمساهمة الفاعلة
يف بناء الوطن الذي يعيش نهضة علميــة واقتصادية يف ظل الرؤية
املباركة .2030
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خريجي جامعة القصيم للدفعة 17
مجموع الخريجين والخريجات

10610

الطالبات مجموع الخريجات

7159

الطالب مجموع الخريجين

3451

3016
الفصل األول بكالوريوس

1274
خريجي الفصل األول بكالوريوس

13
الفصل األول دبلوم محضري مختبرات

الفصل الثاني بكالوريوس

1466
خريجي الفصل الثاني بكالوريوس

9
الفصل الثاني دبلوم محضري مختبرات

الفصل الصيفي بكالوريوس

54

3804

221
الفصل الصيفي بكالوريوس
93

الفصل األول ماجستير

17
الفصل الثاني ماجستير
4

الفصل األول دكتوراه

4
الفصل الثاني دكتوراه

265

الفصل األول ماجستير

162

الفصل األول دبلوم تأهيلي

15
الفصل الثاني ماجستير

175
الفصل الثاني دبلوم تأهيلي

14
الفصل األول دكتوراه

4

الفصل الثاني دكتوراه
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دﻓﻌﺖ ﺑﻬﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺆﻫﻞ وﺗﺨﺮج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أﻟﻒ
ﺧﺮﻳﺞ وﺧﺮﻳﺠﺔ ﺧﻼل  17ﻋﺎم
دﻓﻌﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ  17ﻋﺎم ،وﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  100أﻟﻒ ﺧﺮﻳﺞ وﺧﺮﻳﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل  38ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ
»ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ« ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﺨﺎص أﻋﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ زﻓﺘﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
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إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر

ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻋـﻠـﻰ رﻋـﺎﻳـﺘــﻪ اﻟﺤﻔﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
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