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برعاية سمو أمير القصيم

الجامعة تحتفل بتخريج أكثر من  11ألف
خريج وخريجة
مدير الجامعة للخريجين :أبارك لكم قطف ثمار التخرج..
والوطن ينتظر منكم المساهمة في بنائه وحمايته

05

جامعة القصيم قدمت منذ نشأتها  71,156خريجا
وخريجة متسلحين بالعلم في ميادين العمل واإلنتاج

محافظوا المنطقة للطالب:
ً
هنيئا لكم في يوم تخرجكم
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ً
يوميا في مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة
تقنيات حديثة و  20مدربة لخدمة  200متدربة

أمير القصيم :األجهزة والتقنيات الموجودة بالمدرسة تدعو للمفخرة
واليوجد مثلها في الدول العربية الشقيقة التي سبقتنا في التجربة

افتتح صاحب السمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبــد العزيز أمري منطقة القصيم،
يوم اإلثنني املوافق 11/7/1440هـ،
«مدرسة الجامعة لتعليم القيادة» ،يف
املدينة الجامعيــة باملليداء ،بحضور
معايل األســتاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مدير الجامعة ،ومدير
اإلدارة العامة للمــرور اللواء محمد
البسامي.
كما دشن سموه املوقع اإللكرتوني
للتسجيل يف املدرســة ،التي تقع عىل
مساحة  55ألف مرت مربع ،وتحتوي
عىل أكثر من  20مهارة مرورية ،حيث
تم تأهيل  40مدربة قيادة ســعودية،
لتكون املدرســة األوىل عىل مســتوى
منطقة القصيم ،والسابعة عىل مستوى
اململكــة ،وقــد افتتح ســموه مبنى
املدرســة فور وصوله للموقع ،ثم قام
بجولة تفقدية يف املدرسة اطلع خاللها
عىل أجهزة املحاكاة وقسم املستشفى،
وقسم املرور ،وقسم حضانة األطفال،
ومرافق املدرســة ،كما ســلم سموه
مفاتيح السيارات للمدربات.
وعرب سمو أمري القصيم يف كلمته
عقب افتتــاح مدرســة القيادة عن
الشــكر والتقدير والفرحة ملثل هذا
املنجز الحضاري الكبريً ،
قائل« :إنني
فخور ألنني بني إخوة من أبناء الوطن
يعملون ليــاً ونهــارا لتحقيق هذا
املنجز ،حيث يأتي تميز هذه املدرسة
لتوطينها  100%وهــذا ما تفخر به
املنطقة ،عندمــا يتوىل إدارة املنجزات
الحضارية التي وجه بها سيدي خادم
الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل عهده
األمني ،ويتــوىل تنفيذها بنات الوطن
الالتي يقمن عىل هــذا املنجز بكفاءة
عالية”.
وأضاف سموه« :عند اطالعي عىل
هذه املدرسة ورأيت املشبهات وأجهزة
املحاكاة والحضانة وموفرات الخدمة،
وقرب املستشــفى من املتدربات ،كل
ذلك يدعو للمفخــرة ،وربما ال يوجد
مثل هــذه األجهزة والتقنيــة عالية

املســتوى يف الدول العربية الشقيقة
التي ســبقتنا يف التجربة ،وأنا فخور
كل الفخر ،وأقدم الشــكر ملعايل مدير
الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود» ،وأردف« :ما يجعلني
أفخر بمثل هذا املنجز هو ألنه بأيدي
بناتنــا وأخواتنا من بنــات الوطن
املتمســكات بثوابتهن وبســرهن،
وبطاعة الله ،وما أمرهن به من سرت،
ً
وحرصا عىل الثــواب حتى يصبحن
قدوة لبنــات الوطن ،وهذا ما يمكنهن
من املشــاركة يف العملية التنموية من
قيادة السيارات والوظائف ،وتمكينها
من العمل ،ونحن قطعنا شو ً
طا كبريًا
يف املنطقة من تمكــن املرأة” .وأكد
مدير الجامعــة يف كلمته عقب افتتاح
املدرسة أن مشاركة الجامعة يف إنشاء
هذه املدرســة التي تم افتتاحها اليوم
ما هو إال دليل عــى أن هذه الجامعة
العريقة تسعى لخدمة هذا الوطن يف
شتى املجاالت ،حيث نبعت املبادرة من
منطلق مبادرات رؤية  ،2030وتمكني
املرأة السعودية يف الخدمة باملجتمع،
معــرًا عن فخر منســوبي الجامعة
برعايــة وافتتاح ســمو أمري املنطقة
الكريم ملدرسة القيادة التي أنشئت يف
غضون أشهر قليلة منذ انطالق الفكرة

إىل البدء يف اإلنشــاء ،ثــم التوظيف،
وصوال ً إىل التدشــن اليوم وانطالق
التدريب.
وقال مدير الجامعة« :إن التوطني
كان نصــب أعيننــا يف إنشــاء هذه
املدرســة ،ونســعى لتخرج املدرسة
بأيا ٍد سعودية  100%بتوفيق من الله
سبحانه وتعاىل -ثم بدعم من حكومةخادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني
صاحب الســمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان -حفظهما الله ،-وبدعم
وتشجيع سمو أمري املنطقة ومتابعته
املســتمرة وتحفيزه ،ومــا حضوره
اليوم وتدشــينه املدرسة إال دليل عىل
ذلك» ،الفتًا إىل أن افتتاح هذه املدرسة
سيسهم يف دعم رؤية اململكة يف تمكني
املرأة الســعودية من ممارسة دورها
الوطني واملجتمعي باقتدار.
مضيفــا أن مدير املرور باململكة
أكد أن مدرسة جامعة القصيم تعترب
األكثــر تمي ًزا عىل مســتوى مدارس
اململكة ،وفاقت بالتميز املدارس التي
رأيناها يف بعض دول العالم.
وقدم «الداود» الشــكر لإلدارة
العامة للمرور بقيادة ســعادة اللواء
محمد البســامي ،مؤكدًا أن ما وصلنا

إليه من عمل كبري يف هذه املدرســة ما
هو إال نتاج جهد فريق متكامل منذ 8
أشهر ،حيث ال يخفى عىل املتخصصني
أن هــذه األعمال تحتــاج إىل عامني
لتخرج بهذه املواصفات ،مقدمًا شكره
لكافة العاملــن يف الجامعة ولرجال
املرور.
من جانبه ،أشــاد اللواء محمد

البسامي مدير اإلدارة العامة للمرور:
بمدرسة الجامعة للقيادة ،مؤكدا عىل
أنها األكثر تمي ًزا عىل مستوى مدارس
اململكة ،وفاقت بالتميز املدارس التي
رأيناها يف بعــض دول العالم ،مقدما
شكره لسمو أمري املنطقة عىل رعايته
وملعايل مدير الجامعة وكافة العاملني
عىل هذا اإلنجاز ،الذي يعترب مفخرة لنا

عىل مستوى الوطن ،حيث أضيفت هذه
املدرسة لسلسلة مدارس تعليم القيادة
باململكة ،مشــرًا إىل وجود مســرة
لسلســلة من املدراس خالل الشهور
القادمة ،ومؤكدًا أن ما شهدناه اليوم
من مكونات رائعــة وميدان يحتضن
 20مهارة وباإلمكان التوســع فيه،
ومدربات سعوديات متمكنات يعد من
املنجزات الحية التي صنعت لتدريب
بنات الوطــن ،وهذه هو املكســب
الحقيقي وهي مفخرة للوطن.
وتوقع «البســامي» أن تنعكس
مخرجات هذه املدرســة عىل مستوى
الســلوك والجــودة واملخرجات يف
قادم األيــام ،الفتا إىل أن املدرســة
تمكن الفتيات يف منطقة القصيم من
التدريــس والتعلم يف بيئــة تعليمية
رائعةـ ،مؤكدًا ســعادته يف هذا اليوم
ومتوقعً ــا أن تنعكس املدرســة عىل
كوادر عىل قيادة املركبــات يف األيام
القادمة ،مشريًا إىل أن جامعة القصيم
قبلت طلــب اإلدارة العامــة للمرور
إلنشــاء هذه املدرسة ،وتم تنفيذها يف
وقت قيايس بفريق ملهم ورائع ،فلهم
أقدم كافة الشــكر العرفان عىل هذه
املبادرة.
وألقت مديرة املدرســة األستاذة
رقية بنت سليمان الصقية كلمة بهذه
املناســبة قالت فيهــا« :يف هذا اليوم
نفتخر بتدشــن ثمرة من ثمار رؤية
اململكة  ،2030والتي قادها والة أمرنا
حفظهــم الله ورعاهم وســدد عىلالخري خطاهم -بهــدف تمكني املرأة
الســعودية وإرشاكها يف بناء ونهضة
هذا الوطن املعطاء”.
وأكدت مديرة مدرسة القيادة أن
رعاية سمو أمري املنطقة للحفل تأتي
دون شك إيمانًا منه بتعزيز دور املرأة
يف املنطقة ،مقدمة الشــكر نيابة عن
زميالتها وعن بنات القصيم الشــكر
لسموه ملشــاركتهن هذه الفرحة ،كما
قدمت شــكرها ملعايل مدير الجامعة
عىل اهتمامه ودعمه لهن ،ســائلة الله
أن يديم الخري عىل هذه البالد.
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أمير القصيم يرعى توقيع  3عقود تشغيلية للمستشفى الجامعي ويتجول في أقسامه
شهد صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بن عبدالعزيز ،أمري
منطقــة القصيم ،يــوم اإلثنني
املوافــق 11/7/1440هـــ،
مراســم توقيــع ثالثــة عقود
تشغيلية يف املستشفى الجامعي
بجامعــة القصيــم ،وقعتهــا
الجامعة مع عدد من الرشكات،
وذلــك يف مقر املدينــة الطبية
باملليداء.
حيث وقع معايل األســتاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد
الــداود مدير الجامعــة ،العقد
األول لنظــام الرعاية الصحية
اإللكرتونية للمستشفى الجامعي
بمبلــغ  14.720.009رياالت
مــع رشكة «إنرت سيســتمز بي
يف» ،كمــا وقع العقــد الثاني
مع رشكــة «فــاروق ومأمون

تمر ورشكاهمــا» ،وذلك لتأمني
وتركيب شاشات مراقبة املريض
مــع الوحدات املركزيــة بمبلغ
 7.979.431رياال ،كما تم توقيع
عقد تجهيز وحدة مناظري الجهاز
الهضمي باملستشــفى الجامعي
مع رشكــة الصالحية التجارية،
بمبلــغ  7.216.130ريــاال.
وبارك سمو أمري املنطقة توقيع
هذه العقــود ،داعيًا الله التوفيق
والسداد للجميع ،ثم تجول سموه
عقب توقيع العقــود يف مرافق
املستشــفى الجامعي ،وعدد من
أقسامها ،بصحبة رئيس وأعضاء
مجلــس املدينــة الطبية ،حيث
استمع لرشح عن املدينة الطبية،
واطلع عىل فيلم عن أبرز مشاريع
الجامعة التي تم افتتاحها مؤخ ًرا
لخدمة أبناء وبنــات الوطن يف
مختلف محافظات املنطقة.

صورة جماعية عقب التوقيع

بحضور أكثر من  4000طالب وطالبة من  70مدرسة ثانوية

معرض «طريقي إلى الجامعة» يستضيف طالب الصف الثالث الثانوي لتعريفهم
بآلية القبول بالجامعة والتخصصات المتاحة
رعى معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمــد الداود
مدير جامعة القصيم ،األســبوع
املــايض ،معــرض «طريقي إىل
الجامعــة» الذي نظمتــه عمادة
القبــول والتســجيل بالجامعة،
بمقر الصاالت الرياضية باملدينة
الجامعية باملليداء ،واســتمر عىل
مدى خمســة أيــام بواقع  3أيام
للطالب ويومني للطالبات ،بهدف
تعريف طــاب وطالبات الصف
الثالــث الثانــوي املقبلــن عىل
الدراســة الجامعية بآلية ورشوط
قبــول املســتجدين يف الجامعة،
وطريقــة التقديــم والتعريف
بالكليات واألقسام والتخصصات
املتاحة للقبــول يف الجامعة للعام
الدرايس القادم ،بحضور عدد من
مديري تعليم املنطقة.
وشــهد املعرض الذي شارك
فيه  24جناحا من كليات الجامعة
وإداراتها املختلفة ،إقباال ً واســعً ا
من الطالب والطالبات ،حيث بلغ
إجمايل عدد الــزوار من الطالب
والطالبــات طيلة أيــام املعرض
قرابة  4000طالــب وطالبة من
 70مدرســة ثانويــة يف منطقة
القصيم .وخــال رعايته الحفل،
تجول مديــر الجامعة يف أجنحة
الكليات املشــاركة ،وتفقد الطرق
والوســائل التي يقدمها املعرض
ملســاعدة الطــاب والطالبات يف
اختيــار التخصص الجامعي ،من
خالل تعريفهم بطبيعة الدراســة
يف كل تخصص من التخصصات
املتنوعــة التي تتم دراســتها يف
الجامعــة ،ووقــف معاليه عىل
جناح عمادة القبول والتســجيل،
املنظمــة للمعرض ،والذي تضمن

ركنًا للتقديم االفــرايض للقبول
يف جامعة القصيم ،بحيث يتمكن
الطالب من معرفة طريقة التقديم
من خالل تجربة الطريقة بشــكل
عميل عىل أجهزة الحاسب املوجودة
يف ركــن العمــادة ،يف وجود عدد
من موظفــي العمادة إلرشــاد
ومســاعدة الطالب عــى التقديم
بصورة صحيحــة ،واإلجابة عن
استفســاراتهم املتعلقة بخطوات
التقديم .كما شــاركت الكليات
والعمــادات واإلدارات يف الجامعة
بــأركان تعريفية داخل املعرض،
وذلك لتزويد طالب الثالث الثانوي
بك ٍّم هائل مــن املعلومات للتعرف
عىل الجامعة عن قرب ،ولســهولة
التوجه بعد التخرج إىل التخصص
املناســب بالجامعة ومعرفة آلية
القبول والتقديم له.
من جهتــه ،أوضح الدكتور
فهد بــن ســليمان األحمد عميد
القبول والتســجيل بالجامعة ،أن
هذا املعــرض جــاء انطالقا من
حرص الجامعة عىل تعريف طالب
وطالبات املرحلة الثانوية املقبلني
بطبيعة املرحلة الجامعية ،وأبرز
الكليات والتخصصــات املتاحة
للقبول يف الجامعة وآلية ورشوط
القبول فيها ،باإلضافة إىل تعريفهم
بطريقة التقديــم وكيفية اختيار
التخصــص وأهميــة الحصول
عىل النســبة العالية للوصول إىل
التخصص الــذي يرغبون القبول
فيــه والتعريف بآليــة وطبيعة
الدراســة فيه ،بدعم ومتابعة من
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود مديــر الجامعة،
واألستاذ الدكتور محمد العضيب
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

جانب من المعرض

وقــال عميــد القبــول
والتســجيل« :إن الهدف من هذا
املعرض هــو تقليل األخطاء التي
يقع فيها أبناؤنــا الطالب خالل

فــرة التقديم ،والتــي قد تؤثر
عىل مســتقبلهم الــدرايس ،علما
بأن املعرض شــاركت فيه جميع
الكليــات والعمادات املســاندة

بأجنحة تعريفيــة تبني أهداف
الكليــة وتخصصاتهــا وطبيعة
الدراسة فيها واملستقبل الوظيفي
والتعليمي الــذي ينتظر الخريج

منها ،حيث يقــام املعرض ألول
مرة يف الجامعة ،وسيكون حسب
توجيه مدير الجامعة سنة متبعة
يف كل عام.
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مؤتمر «التراث اللغوي واألدبي» يناقش القراءات المعاصرة للتراث
وخطوات النهوض بالبحوث والدراسات اللغوية
نظمت الجامعــة ،مُمثلة يف كلية
اللغة العربية والدراسات االجتماعية،
يوم الخميس املوافق 7/7/1440هـ،
املؤتمر الدويل الثالــث حول «الرتاث
اللغــوي واألدبي يف ضــوء املناهج
الحديثة» ،تحت رعاية معايل األستاذ
الدكتــور عبدالرحمن بن حمد الداود
مدير الجامعة ،حيــث هدف املؤتمر
إىل تحديــد مفهوم الرتاث يف الخطاب
العربي املعارص ،والوقوف عىل أوجه
القراءات املتعددة له ،وتحديد األسس
املوضوعية التي تحكــم العالقة بني
تراثنا اللغوي واألدبي ،وما يستحدث
من اتجاهــات ومناهج حديثة ،وذلك
بمشــاركة  14من كبــار الباحثني
يف العالــم العربي ،مــن خالل ثالث
جلسات علمية ،يف مقر الكلية باملدينة
الجامعية باملليداء.
ورحب معايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن بن حمد الــداود مدير
الجامعة ،يف بداية كلمته أمام املؤتمر،
بضيــوف الجامعة املشــاركني يف
املؤتمر ،مؤكــدا ً أن إقامة هذا املؤتمر
داخل كلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية يأتــي إيمانًا منها بأهمية
تفاعل أساتذة الكلية من املتخصصني
والطالب مــع موضوعات هذا املؤتمر

ومع ما يطــرح به ،متمنيًا أن تتحقق
أهدف املؤتمر عىل أيديهم ،وأن يصل
إىل توصيات ونتائج تنعكس عىل قسم
اللغة العربية ،وجميع أقســامها يف
الجامعات السعودية ،بإذن الله.
وعرب مدير الجامعة عن شــكره
وتقديره للكلية وجميع منســوبيها
الذين قامــوا بإعــداد وتنظيم هذا
املؤتمــر ،كما وجه الشــكر لجميع
أعضاء هيئــة التدريس والطالب عىل
حضورهــم وتفاعلهم ،ســائالً الله
تعاىل العون والتوفيــق ،وأن نحتفل

قريبا ً باعتماد برنامج اللغة العربية،
كأول برنامج عىل مستوى الجامعات
الســعودية ،بالقريب العاجل بإذن
الله.
من جانبــه ،تحــدث الدكتور
إبراهيــم الالحم عميد كليــة اللغة
العربية والدراســات االجتماعية ،عما
تركه أسالفنا اللغويون من تراث ثري
درســوا فيه جوانب اللغة املختلفة،
وامتد هذا البناء عرب العصور ،ضمن
هذه املســرة الكونية للعلوم والبناء
املرتاكم للمعرفة اللغويــة ،ثم أتيح

للباحثني املعارصين بفضل تأخرهم
الزمني االطــاع عىل هذا الرتاث وعىل
املناهج الحديثة ،فاســتلهموا الرتاث
وأعادوا قراءته بما اكتسبوا من أدوات
جديدة يف البحث لم تتح ملن سبقهم.
وأوضــح «الالحــم» أن الكلية
ممثلة يف قسم اللغة العربية وآدابها،
من منطلق إيمانهــا باتصال املعرفة
واستكماال ملســرة البحوث اللغوية
ورفضا للقطيعــة املعرفية ،رأت أن
تعقد مؤتمرها الــدويل الثالث تحت
عنوان «الرتاث اللغوي واألدبي يف ضوء

سمو أمير القصيم وجه بإقامتها العام القادم في مركز قطن

املناهج الحديثة» ،ملعالجة إشــكالية
الحداثة والــراث ،وتقديم القراءات
املعارصة للرتاث ،مشــرًا إىل أنه قد
ترشح للمشــاركة يف هذا املؤتمر 14
مشار ًكا من كبار الباحثني اللغويني،
انطلقوا من خلفيات متباينة يف رسم
العالقة بني الحداثة والرتاث ،وقدموا
قراءات علمية معارصة شملت الرتاث
اللغوي واألدبي والبالغي.
وأضاف عميد الكلية ،أن الجامعة
قد أولت عناية كربى للحراك العلمي
عىل مســتوى امللتقيــات ،والندوات

واملؤتمــرات ،وذلك بدعــم كبري من
معايل مدير الجامعة ،الذي يشــجع
تلــك األنشــطة العلميــة ،ويوجه
بتسهيل ســبل انعقادها ،الفتًا إىل أن
الكلية قد نالــت رشف عقد أول لقاء
لعمداء كليات اللغة العربية يف رحاب
الجامعة ،وحملت الجامعات األخرى
راية االجتماع من بعدها ،كما عُ قد يف
الكلية امللتقى العلمــي األول للبحث
العلمي يف أقســام االجتماع والخدمة
االجتماعية ،ليستمر مستقبال يف دورة
أخرى يف رحاب جامعة أخرى.

ً
مستفيدا ومستفيدة من حملة «توعية وصحة وتثقيف» الثالثة في ضرية
20,659

اختتمت جامعة القصيم،
حملتها الشاملة «توعية وصحة
وتثقيف» ،والتي تقيمها للعام
الثالث عىل التوايل ،واستهدفت
هذا العام أهايل محافظة رضية
واملراكز والقــرى التابعة لها،
عىل مدى ســبعة أيام ،برعاية
صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشعل بن
ســعود بن عبد العزيز أمري
منطقــة القصيم ،حيث نفذت
الحملة أكثر من  200برنامج
متنوع ،استفاد منها 20,659
مســتفيدا ً ومســتفيدة ،يف
املوقع الرئيس للحملة باملركز
الحضــاري بمحافظة رضية،
ويف كليــة العلــوم واآلداب
باملحافظة وعدد من مســاجد
ومدارس املحافظة.
وشملت الربامج املقدمة من
قبل الجامعة مجاالت متنوعة
منهــا :الرشعيــة والتوعوية
والفكرية والطبية واالجتماعية
والبيطريــة
والرتبويــة
والرتفيهية والرياضية ،وغريها
من األنشطة التي قدمت ألهايل
املنطقــة واملراكــز والقرى
التابعة لها ،بمشاركة أكثر من
 400من منســوبي الجامعة
مــن أعضاء هيئــة التدريس
والطالب واملوظفني.

حيــث نفــذت الحملــة
برامجها بإجمايل  554ساعة
يف املوقــع الرئيــس باملركز
الحضــاري ،ويف مقــر كلية
العلــوم واآلداب باملحافظة،
كما شهدت املساجد واملدارس
 65برنامجــا رشعيا وفكريا،
إضافة إىل  19برنامج تربوي
واجتماعــي ،و 45برنامــج
صحــي وطبــي ،و 18دورة
تدريبية ،و 28برنامج توعية
غذائيــة 3 ،برامــج للقافلة
البيطريــة ،و  22برنامــج
تثقيفي وترفيهي.
هذا وقد وجه ســمو أمري
القصيــم ،بإقامــة الحملة
الرابعــة يف العــام القادم يف
مركــز قطن -غــرب منطقة
القصيــم -والذي يضم الكثري
من القــرى واألماكــن التي
تحتــاج مثل هــذه الحمالت
الخدمية والتوعوية والصحية،
التي تســتهدف الوصول إىل
املستفيدين يف أماكنهم خاصة
يف األماكــن البعيــدة ،حيث
اســتهدفت الحملة يف نسختها
األوىل مركز أبانــات "ضليع
رشــيد" ،ونُفذت النســخة
الثانيــة يف محافظــة عقلة
الصقــور ،فيما أقيمت الحملة
الثالثة يف محافظة رضية.
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الجامعة تحتفل بتخريج «الدفعة السادسة عشرة» بالمدينة
الجامعية وكلياتها في المحافظات
مدير الجامعة للخريجين :أبارك لكم قطف ثمار التخرج ..والوطن ينتظر منكم المساهمة في بنائه وحمايته
يرعى صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز آل سعود ،أمري منطقة القصيم،
يف الساعة الثامنة من مساء اليوم الثالثاء
املوافق 1440/7/19هـ ،الحفل الرئييس
لتخريج الدفعة السادسة عرشة من طالب
جامعة القصيم ،الــذي يقام بمقر امللعب
الريايض باملدينة الجامعية يف املليداء ،ثم
تتواىل احتفاالت كليات الجامعة عىل مدى
األيام القادمة تباعا.
حيث سيقام حفل تخرج الطالبات غدًا
األربعاء يف املقر ذاتــه للمعلب الريايض،
حيــث أنهت اللجــان التنظيميــة كافة
االســتعدادات كافة لالحتفاء بعدد كبري
من الخريجــن والخريجات من  38كلية
موزعة عىل مختلف محافظات املنطقة.
من جانبه ،بارك معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة
ألبنائه من الخريجني والخريجات الذين
يقطفون ثمرة التخرج هذا العام ليلتحقوا

الداود

بسوق العمل باململكة بما اكتسبوه من علم
ومهارة وتدريب خالل سنوات دراستهم
الجامعية ،معربًا عن فخره وفخر املجتمع
بهــم ،ومؤكدًا أن الوطــن بقيادة خادم
وسمو ويل عهد ِه األمني
الحرمني الرشيفني
ِ
-حفظهما الله -قدم لهــم اليشء الكثري،

وينتظر منهم املساهمة يف بنائه وحمايته،
كما رفع معاليه بهذه املناســبة شــكره
وتقديره لســمو أمري املنطقــة ،لرعايته
هذا الحفل ومشاركته أبناءه من الطالب
فرحتهم بيوم التخرج.
وعــر "الداود" عن ســعادته بهذه
املناســبة التــي تختلف يف مشــاعرها
وفرحتها عن باقي املناسبات والفعاليات
التي تقيمها الجامعة ،حيث تغمر السعادة
جميع الطــاب والخريجــن وذويهم
ومنسوبي الجامعة من أساتذة وإداريني
وهــم يحتفلــون بأبنائهــم ويفخرون
بمنجزهم ومــا وصلوا إليــه من نجاح
وتفوق ،وأوىص معاليــه الخريجني بأن
يكونوا صفا ً واحــدا ً مع قيادتهم لحماية
الدين والوطن من كيد الكائدين وحســد
الحاسدين ،ألنهم األداة الحقيقية املنوطة
بتنفيذ رؤيــة اململكة الطموحة ،وهم من
سيســهم يف جعلها واقعا ً ملموساً ،بإذن
الله.

هذا وسوف تشــهد كليات الجامعة
يف مختلف محافظــات املنطقة احتفاالت
مماثلة بخريجيها ،حيث تقيم كلية العلوم
واآلداب برضية احتفالها يوم الخميس 21
رجب ،فيما تحتفــل كلية العلوم واآلداب
برياض الخرباء وكليــة العلوم واآلداب
بالبدائــع يوم اإلثنــن  25رجب ،وكلية
العلوم واآلداب بالرس ،وكلية األعمال يوم
األربعاء املوافــق  27رجب 1440هـ ،يف
حني تقيم كلية العلوم واآلداب بالنبهانية
وكليــة العلــوم واآلداب بعقلة الصقور
احتفالهمــا بالخريجني يوم الخميس 28
رجب.
كما تحتفــل كلية العلــوم واآلداب
باملذنب بخريجيها ،يوم األحد  2شعبان،
يف حني تقيم كلية الطب والصيدلة بعنيزة
احتفالها يــوم الخميس  20شــعبان،
وتُختتم احتفاالت التخرج يف كلية العلوم
واآلداب بعنيزة يوم الخميس  27من شهر
شعبان القادم.
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«اق َر ْأ َو َر ُّب َك ْ َ
الكْ َرم»
ْ

الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة القصيم
إن العلــم منارة الحيــاة ونورها
الساطع الذي يسهم ويساعد عىل تنامي
البلدان وازدهارها ،وفــق اهتمامها
بالتعليم وتركيزها عىل األجيال ليبقى
نورهم ســاطعا ً بالعلم ال ينطفئ أبداً،
وهو اليد التي تمســك بالعالم لتقوده
للتطور والعزة والرفعة ،إذ إنه منهاج
ديننا الحنيف الــذي حثنا عليه النبي
املصطفــى محمد -صىل اللــه عليه
وســلم -يف الحديث الرشيف عن أبي
ض ال َّل ُه عَ نه -قال ســمعت
الدرداء َ -ر ِ َ
َر ُســول ال َّلهِ يقول( :من سلك طريقا ً
يبتغي فيه علما ً ســهل ال َّله له طريقا ً
إىل الجنة ،وإن املالئكة لتضع أجنحتها
لطالــب العلم رضا ً بمــا يصنع ،وإن
العالم ليســتغفر له من يف السماوات
ومــن يف األرض حتى الحيتان يف املاء،
وفضل العالم عىل العابد كفضل القمر
عىل سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة
األنبياء ،وإن األنبياء لم يو ّرثوا دينارا ً
وال درهمــا ً إنما و ّرثــوا العلم ،فمن
أخذه أخذ بحظ وافــر) َروَ ا ُه أبُودَا ُو َد
وَ ِّ
ض ال َّل ُه
الت ِمذِي ،وحديث أنــس َر ِ َ

عَ ن ُه قال :قال َر ُســول ال َّلهِ ( :من خرج
يف طلب العلم فهو يف ســبيل ال َّله حتى
يرجع) َروَ ا ُه ِّ
الت ِمذِي.
إن اهتمام أبناء هذه البالد املباركة
بالعلم واستغاللهم ملا يحظى به قطاع
التعليم باململكة من دعم وافر من قبل
سيدي خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو
ويل عهده األمني ،حفظهما الله ،يربهن
عىل أن العلم هو الحياة بأسمى معانيها
من خالل تسلحهم باملعرفة والدراية،
ملواجهــة األعــداء وحفــظ عقولهم
وعقيدتهم من كل انحراف فكري.
إن ما تبذله جامعــة القصيم من
جهود ومخرجات عالية وخادمة للنمو
والتطــور والتنمية لخدمــة املنطقة
وأبنائها ،جعل منها رصحا ً من رصوح
العلم واملعرفــة يف هذا الوطن املبارك،
وأسهم وبشكل مبارش يف التحسني من
نوعية الحياة وجودتها ،وما نشــهده
هذا اليــوم من تخريج هــذه الدفعة
املباركة من أبناء املنطقة هو أكرب برهان
ملا تقدمه الجامعة من خدمات للمنطقة

وأبنائها يف العديد من املجاالت.
كل منا يعرف ويشاهد أمامه واقعا ً
علميا ً ملموســا ً من خالل ما يشهده
الوطن والعالم أجمع من تطورات يف
العديد من املجاالت الطبية والزراعية
والصناعية ووسائل النقل واملواصالت
واالتصاالت والتقنيــة ،والتي كانت
بفضل الله ،سبحانه وتعاىل ،ثم بما
ينهله العلماء من علم ومعرفة.
إن ذلــك التقــدم العلمي يف
منهاج الحياة هــو نتاج عقول
علماء استلهموا كل ما هو مفيد
لخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم
والعالم بأرسه ،ومهما تحدثنا
عن العلــم وفضله يف الحياة
فلــن نوفيه حقــه ،وتبقى
الرســالة الربانيــة لنبي
الرحمة قبــل  1453عاما ً
بقوله تعاىل ْ
"اقــ َرأ ْ وَ َربُّ َك
ْال َ ْك َرمُ" هي أســاس منهج
يســتلهم من خالله طريق
الوصول إىل النجاح وتحقيق
التطلعات املنشودة.

العلم أساس البناء والتطور
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة القصيم

يعد التعليم من املرتكزات األساسية
يف بنــاء والتطور والنهضــة ،وتقاس
إمكانيات األوطــان واملجتمعات ومدى
تقدمهــا وتطورها بارتبــاط أبنائها
الوثيق بالعلم والتعلم ،ولذلك حرصت
األمم عــى اتخاذ العلــم طريقا نحو
البناء والتقدم من خالل كوادر مؤهلة،
لتحقيق مستقبل واعد ،ولتعزيز امليض
نحو التنمية املستدامة.
إن ما يحظى بــه قطاع التعليم يف
بالدنا الحبيبة من اهتمام ودعم ورعاية
كريمة من ســيدي خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز،
وسمو سيدي ويل عهده األمني صاحب
الســمو امللكي األمري محمد بن سلمان
حفظهما الله -هــو انعكاس لألهميةالبالغة والقائمة عىل تعزيزه وتطويره
لدى الجيل وفق إســراتيجية ومحاور
رؤية اململكة  ،2030والتي جاء ضمنها
التأكيد عىل توفري فرص التعليم الرفيع
ألبناء وبنــات مملكتنــا الغالية كافة،
ســواء يف الداخل أو عــر االبتعاث إىل
أرقى الجامعات يف دول العالم ،إضافة
إىل تركيزها عــى مخرجات املنظومة

التعليميــة وموافقتها مــع احتياجات
سوق العمل ،للوصول إىل تعليم يسهم
يف دفع عجلة االقتصاد والتنمية.
وإن منطقة القصيم بقيادة صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز أمري
منطقــة القصيم ،هي جــزء ال يتجزأ
مــن هذا الوطــن العظيــم ،وتحظى
كما يحظــى غريها مــن مناطق هذه
البالد املباركة مــن دعم كبري يف قطاع
التعليم كافة ،وشــهدت تحركا ً متناميا ً
من خــال املشــاريع التعليمية التي
تم تدشــينها خالل الزيــارة الكريمة
لخادم الحرمني الرشيفني ،وســمو ويل
عهده األمني ،حفظهمــا الله ،باإلضافة
إىل موافقة مجلــس الوزراء مؤخرا ً عىل
إنشاء جامعة املســتقبل األهلية والتي
ستســهم يف إثراء الحركــة التعليمية
والتطور املستمر لهذا القطاع الحيوي
املهم ،كمــا أن جامعــة القصيم هي
إحدى هذه الرصوح العمالقة باملنطقة
والسائرة بجهود حثيثة من قبل معايل
مديرهــا الدكتــور عبدالرحمن الداود
وكافة منسوبيها إىل تقديم بيئة علمية

عالية املستوى للطالب والطالبات ،من
خالل مشــاركاتها املجتمعية املتنوعة
ودورها املتميز يف إقامة مراكز األبحاث
ومخرجاتهــا املتعددة ،إيمانا ً منها بأن
الشــباب والفتيات هم عمــاد الوطن
والحاملون للــواء التطوير والنهضة
والتنمية يف كافة املجاالت.
يف الختام ،أبارك لكل أبناء هذه الدفعة
املباركة ،وليثق كل فرد من أبناء وفتيات
هذه املنطقة عىل أن األوطان املتطورة
هي التي تقــرأ وتتعلم وتنهل من
املعرفــة ،وإن كل شــعب قارئ
متعلم هو شعب قابل ألن يكون
شعبا ً عظيما ً قادرا ً عىل االكتفاء
بما يمتلكه مــن قوة علمية
تمكنه من إيجاد العديد من
الفرص الكبرية واملتعددة
للبناء والتطور ،فالعلم
أساس البناء والتطور،
وارتفاع املعرفة هو
أســاس النجــاح
والتقدم نحو حياة
أفضل دائماً.
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وكالء الجامعة :احتفالية التخرج ..فرحة تتجدد كل عام وبهجتها
تتجاوز الخريج لتشمل األهل واألقارب ومنسوبي الجامعة
احتفالية التخرج
د .محمد السعوي
وكيل الجامعة
احتفالية التخرج فرحة تتكرر عىل الجامعة كل
عام ،ولكنهــا ال تمر بالخريج الجامعي والخريجة
إال مــ ّرة واحدة يف العمر ،ومن املناســب للخريج
والخريجة أيّــا ً كان نوع تخصصهما الذي تخرجا
منه ،وأيّا ً تكن نسبة الفرص الوظيفية التي يمكن
أن تفتح أمامهما ،من املناسب لهما هذه األيام وهذه
اللحظات أن يخصصاها إلشباع ذواتهما بالبهجة
والفرح والرسور.
فالحصول عىل الشــهادة الجامعية بحد ذاته
يعترب مكتســبا ً حياتيا ً وهدفا ً شــخصيا ً يفتخر
خريــج بتحقيقه والوصول إليــه ،فال يعكر
كل
ٍ
صفوها بهموم الحصــول عىل الوظيفة أو النظرة
إىل املســتقبل ،وإن كان ذلــك ال يعني اإلهمال أو
عدم املباالة ،وإنمــا هي لحظات عمرية لن تتكرر،
واإلنسان الفطن هو من يستغل مثل تلك اللحظات
االســتغالل األنســب لها ،فيطلق لنفسه العنان
لالبتهاج والفرح الجميل ليجعلها إشــعاعا ً يبسط
نور فرحته عىل نفســه وأرسته وزمالئه وسائر
محبيه.
ومــن هنا نــدرك املعنى الحقيقــي للبهجة
والــرور والغبطــة التي تظهر عــى خريجينا
وخريجاتنــا يف ذلك اليوم املشــهود ،ومن جمال
هذه املناســبة أن دائرة أفراحها وبهجتها تتجاوز
الخريج نفســه ،فتتسع لتشــمل والديه وإخوته
وســائر أفراد أرسته ،ففرحة الخريج تربز ألنها
تتوج سنوات طويلة من املثابرة والصرب والتحمل،
وربما املعاناة ..بدأها يف سن السادسة مع خطواته
األوىل للصــف األول االبتدائي ،وانتهى بها يف هذا
اليوم مع استالمه شــهادة البكالوريوس ،وفرحة
الوالدين واألهل تتجــى وهم يرون قطاف تعبهم
واهتمامهم وتربيتهم لفلذات أكبادهم تتماثل أمام
أعينهم ،فينسون معها كل تعب تكبدوه يف الرتبية،
وكل ســهر عانوه يف املتابعــة واملجاهدة تحفيزا
وتشجيعاً.
وفق اللــه كل خريج وخريجة يف مســتقبل
أيامهم لكل ما فيه الخري لهم وألرسهم ومجتمعهم
ووطنهم.ألف مربوك

المرحلة الذهبية
لبناء الخبرات

أ.د .أحمد بن إبراهيم الرتكي
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
للتخرج فرحة ال يشــعر بطعمها الحقيقي
ســوى الخريج ..فهنيئا لكم أيها املتخرجون يف
الجامعة ،وهنيئــا لوالديكم وألرسكم ولوطنكم
ولجامعتكم التي علمتكــم وأعطتكم بال حدود،
وإن التخــرج يف الجامعة يعني فقط االنتهاء من
مرحلة التأسيس العلمي لتبدأ مرحلة الرتكيز عىل
التخصص واستزادة الطلب فيه والبحث واإلثراء
العلمي من خالل كل الوســائل العلمية والعملية
املتاحة ،وإال فإن ما أسسته أيها الخريج سيذهب
يف وقت قصري ويثقل اسرتجاعه وتخلد النفس إىل
الراحة والدعة.
لذلك حينما تجد فكرة لعمل أو مبادرة تالئم
تخصصك وتريض طموحــك وتحقق ذاتكّ ،
فإن
أفضــل األوقات لتبدأ يف تنفيذهــا هو اآلن عقب

التخرج مبارش ًة من الجامعة ،واستمر يف تطوير
ذاتك يف مجال وظيفتك وتحســن قدراتك دون
توقف ،وال تبخل عىل نفســك يف حضور الدروات
التخصصيــة وورش العمل وحلقــات النقاش،
وقراءة الكتب يف مجال العمل الذي بدأته.
وعليك أن تبنى الجسور مع أصحاب مهنتك،
وأن تصنع العالقــات اإليجابية مع أهل الخربة،
فهم بعد الله عون وسند وسبب للنجاح والتميز،
واحرص عىل كسب الخربات املتنوعة وبناء الثقة
يف النفــس وتنمية اإليجابية يف الذات وإســعاد
املجتمع الــذي تعيش فيه ،فاملرحلة الذهبية لبناء
الخربات هي الســنوات الخمس بعد التخرج يف
الجامعة ،إذ هو رضوري أن يكون ضمن أهدافك
اإلســراتيجية زيادة معارفــك الثقافية وتنمية
مهاراتك العامة ،وبناء قدر كاف من العلم بالدين
والرشيعة والخوض يف تجارب ثريّة.
ولتكن لك أعمال تطوعية إيجابية مســتمرة
تنفع بها مجتمعك وترد بها بعض جميل وطنك
وتكسب منها درجات يف اآلخرة ،وعليك أن تعرف
قدراتك الكامنة وقيمك التي تملكها ،وأن تحسن
استثمار ذلك كله ..واعلم ّ
أن السنوات األوىل التي
تيل تخرجك يف الجامعة هي الفرصة الذهبية التي
إن أحسنت اســتثمارها بنت لك يف الحياة مكانا
تنفع به مجتمعك ،وأصبحت رقما ذا أهمية كبرية
يف بنــاء اإليجابية وتعزيز التنمية املســتدامة يف
وطنك.

همسات سريعة

د .محمد بن إبراهيم العضيب
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
بتاج إنجازاتِها،
تحتفي الجامعة هذا األسبوع ِ
وأحــ َّد أهم مرتكزات التعليــم فيها ،حيث تعيش
فرحة أبنائها الخريجني يف الدفعة السادسة عرشة
تعب
من طالبها وطالباتها ،الذين يعيشــون بني ٍ
وجه ٍد خ َّلفوه خلفهم ،وفرحةٍ ومتعةٍ تســتقبلهم
مع جني الثمار ،وحصد النتائج ،وقد ذهبت املشقة
والكلفة ،وبقيت الفرحة بالنتائــج املبهجة التي
تم ِّكنهم من الدخول إىل مستقبل العمل ،واملشاركة
الفعالة يف تطوير وطننا الغــايل وتحقيق رؤيته
الطموحة.
إن الطالب يف هذه الحياة تخالجه املشاعر بني
ثنائية الفرح واملتعة وبني املشــقة وبذل الجهد،
وبقدر استثماره لفرص الحياة وذكاء تعامله معها
يستطيع أن يرتِّب هذه الثنائية ،ويستثمرها فحني
يقدم الجهد ومواجهة املشقة يظفر بنتائج مبهرة
تعب م ّر به.
ويفرح بقطاف الثمر التي تنسيه كل ٍ
اليوم نفرح..
فجاء يوم النتيجة ..وانجلت الكلفة واملشــقة،
وبقي طعم التخــرج ومتعة البهجة الخالدة ،التي
تنــي بابتهاجها كل جه ٍد عايشــه الطالب أثناء
دراســته ،وكل يو ٍم فارق فيه أصحابه وأهله من
أجل العيش مع الكتاب ،ويف مقاعد الدراسة..
وهــذه همســات رسيعة أضعهــا يف طريق
الخريجني لحياتهم العلمية والعملية:
األوىل :الحمد لله ً
أول وآخ ًرا عىل ما يرس لكم،
وبارك يف أوقاتكم ويف جهدكم حتى وصلتم إىل هذا
املستوى العلمي واملعريف.
الثانية :وطنكم قدّم لكــم الكثري ،ويرس لكم
أمو ًرا عسريةّ ،
ووفر لكم اإلمكانات العالية من أجل
عيش رغيد ،وأمن كريم ،فواجب تجاهه الشــكر
ورد الجميل له وألهله ،وأن تكونوا ســاعد خري
ملجتمعكم ووطنكم ،وأن تبذلوا ما تســتطيعون

السعوي

التركي

العضيب

الحربي

لحمايته من أي عبث أو فكر يناهض أمنكم ،وفرقة
مجتمعكم.
الثالثــة :جامعتكم امليمونة قدمــت لكم ما
تستطيع ،وسهلت لكم وســائل العملية التعليمية
بكامل أطيافها ،واجتهدت يف توفري ســبل التعليم
املناسب لقدراتكم وطموحاتكم ،فمدّوها بجسور
التواصل بعد تخرجكم.
الرابعة :تخرجكــم املبارك ال يعني خروجكم
من دائرة العلم واملعرفة ،فواصلوا تع ُّلمكم يف شتى
الحياة ،وأنواعها ،وليكن العلم سالحكم يف مواجهة
هذه الحياة.
أســأل الله لكم التوفيــق يف حياتكم العلمية
والعملية.

مشاعر الفرح

أ.د .خالد بن باني الحربي
وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
مشاعر الفرح تهيج بهذا العُ رس ً
آزفة بتوديع
مقاعد الدراســة الجامعية ،والتحصيل العلمي
ألصحاب هذا العُ رس من الخريجني والخريجات،
بعد تسلحهم باملهارات والعلوم الالزمة لحياتهم
العملية من بعد ما نهلوا من برامجهم ما يلزمهم،
ليكونوا بذلك مُخرجــا ً تتباهى به الجامعة أمام
نظرياتها من املؤسســات التعليمية ،لتزفهم إىل
أروقة العمل وميدان خدمة الوطن ،ك ٌل يف مجاله.
ويف هذه املناســبة الغاليــة بتخريج الدفعة
السادســة عرشة من طالب وطالبــات جامعة
القصيم ،أحــب أن أنتهز هــذه الفرصة ألهنئ
أبناءنــا وبناتنــا الخريجني الذين ســيقومون
بدورهم الفاعل واإليجابي يف خدمة دينهم وأمتهم
ووطنهم ،من خالل ما سيقدمونه من إسهامات،
راجيا ً من الله لهم التوفيق والســداد يف حياتهم
العملية.
كما أســأل الله تعاىل أن يحفظ لهذه البالد
دينها وأمنها ومقدســاتها يف ظل راعي نهضتها
وباني مجدهــا يف هذا الزمن خــادم الحرمني
الرشيفني امللك ســلمان بن عبد العزيز -حفظه
الله -وسمو ويل عهده األمني.

ﺣــﻔــﻞ ﺗــﺨــﺮﻳـــﺞ
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ً
هنيئا لكم في يوم تخرجكم
محافظوا المنطقة للطالب:
وواصلوا مسيرة النجاح
مستقبل مشرق

الوطن بانتظاركم

عبدالرحمن إبراهيم السليم ،محافظ عنيزة
تزف منطقة القصيم أكثر من
 10آالف شاب وشــابة متسلحني
بالعلــم واملعرفة لخدمــة دينهم
ومليكهم ووطنهم املعطاء نحو رؤية
اململكة الطموحة ،ويســعد الجميع
يف حفــل زفاف املنطقــة لطالبها
بحضــور أمريهــا "األكاديمي"
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود -حفظه
الله ،-الداعم األول للشــباب واملهتم
فيهم ،وسعيه الدائم للبحث لهم عن
الوظائف واالســتمرار يف التوطني
حتى أصبحت منطقتنا هي األوىل يف
هذا املجال ،وملعايل مديرها األستاذ
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
جهود ملموسة يف دعم ومتابعة كل ما
من شأنه االرتقاء بالتعليم والتطوير
املســتمر ،لتوفري أفضل اإلمكانيات
للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
فالجامعة تحتضــن املجتمع،
وهذا ما جسدته من خالل فعالياتها
املستمرة ومؤتمراتها املتميزة لتقود
راية الحــراك العلمــي باملنطقة..
وألبنائنا الطالب مســتقبل زاهر يف

عبدالرحمن بن عودة السعوي ،محافظ المذنب المكلف

السليم

ظل حرص حكومة خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز،
وســمو ويل عهــده األمني صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان
حفظهما الله -عىل الشباب ،والذينيمثلــو ن  %70من ســكان اململكة
وهم املستقبل الستكمال لبنات هذا
الوطن يف ظل املشاريع العاملية التي
تقام يف جميع مناطــق اململكة ويف
شــتى املجاالت ..ويف يوم الثالثاء
املوافق  19رجب سيســجل تاريخ
الرشف الدفعة السادســة عرشة من
هذه الجامعة الفتية ،ونتمنى للطالب
والطالبات املســاهمة يف دفع عجلة
التنمية وخدمة بالدهم.

بفضل مــن اللــه ونعمه
تزف جامعــة القصيم الدفعة
السادســة عرشة مــن طالبها
وطالباتها الذين تخرجوا منها
بطموح ومثابرة حتى نالوا هذا
الرشف الكبــر ،بأكثر من 10
آالف طالــب وطالبة يحظون
برعاية صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز،
أمــر منطقة القصيــم ،لحفل
تخرجهم ،وكلهم رغبة لخدمة
هذا الوطــن الغــايل والقيام
بدورهم لبنائه ورفعته ،شأنهم
شأن أســافهم الذين سبقوهم
بهذا الرشف.
فالوطــن يســر بخطى
ثابتة وفق رؤية قيادة حكيمة
لبناء مســتقبل مرشق يعتمد
بعد الله عىل ســواعد أبناء هذا
الوطن ،وال شك أنهم أه ٌل لهذه
الثقة ،وكلنــا فرح بتخرج هذه
الدفعــة وبهذا العــدد الكبري
من األبناء والبنــات ،وفرحنا

رد الجميل

العساف

حتى وصلتم إىل هذا املســتوى
الراقي يف هذا التخصص العلمي
الرائــد ،يف مجتمع تتعاظم فيه
الحاجــة لدوركــم يف التطوير
املســتمر واملســاهمة الفاعلة،
يف وقت أصبحت فيــه املعرفة
واملعلومــة هــي العامل األول
واألهــم يف معايــر القوى بني
الــدول والشــعوب ،وإننا عىل
ثقة بالغــة بإخالصكم لدينكم
ولوطنكم أيــا ً كان الدور الذي
ســتقومون بــه ويف أي مكان
كنتم ،ويف الختام أتمنى التوفيق
لجميع الخريجــن يف حياتهم
العلمية والعملية.

السعوي

لفرحهم واجب وخدمة الوطن
رشف للجميــع ،فنهنئهم بهذا
التخرج ونهنئهــم عىل رشف
خدمــة الوطن الذي يســتحق
منــا الكثري ،وننــوه بترشيف
ســمو أمري املنطقــة -حفظه
الله -لهــذا الحفــل ورعايته
الكريمة وحرصه عىل مثل هذه
املناسبات التي تصب يف مصلحة
الوطن واملواطن ،ونســأل الله
أن يبارك ويوفق هذه الكوكبة
من ســواعد مملكتنا الغالية،
وأن يحفظ وطننا ووالة أمرنا،
وأن يديم عىل بالدنا نعم األمن
والنماء.

للشباب أهمية كبرية يف بناء
األوطان ورفعتهــا ،والنهوض
بها ..فهم يملكــون الهمة التي
تساعدهم يف القيام بأعمال كثرية
وعظيمة يف املجتمع.
ولتحقيق الرخاء يف البلدان
يجــب أن نســتثمر الشــباب
بطاقاتهم وعقولهم يف تمكينهم
وتعليمهم ،ألنهم هم مســتقبل
هذا الوطن ،وهم من سريســم
مالمح املستقبل يف بالدنا للجيل
الجديد.
واليــوم تحتفــل جامعة
القصيــم كعادتهــا يف كل عام
بتخــرج كوكبة مــن أبناء هذا
الوطن الغايل ليكونوا سواعده..
محملني بطموحات وهمم عالية
ليخدمــوا وطنهــم يف مختلف
املجاالت.
إن رؤية مملكتنــا بقيادة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهــده األمــن صاحــب
الســمو امللكي األمــر محمد

العريفي

بن ســلمان بــن عبدالعزيز ـ
حفظهمــا الله ،تكمن يف األخذ
بأيدي شبابنا وإعطائهم فرصة
ملمارســة مواهبهــم ليخدموا
وطنهم.
كما أن هذه األرض الطاهرة
والجميلة تحتاج هؤالء الشباب
لكي تصبــح أرضا ً أكثر إرشاقا،
فكلمــا ازداد عــدد الشــباب
الطموحني زاد ســقف الطموح
واملستقبل لهذا الوطن يف النمو
الرسيع يف االقتصــاد والتنمية،
ونســتطيع القول إنه ال نجاح
لوطن دون سواعد شبابه الذين
يعتربون اللبنة األساسية له.

نور العلم

فهد بن حسن السلطان ،محافظ رياض الخبراء

محمد بن عثمان العساف ،محافظ عيون الجواء
نحتفل هذه األيام بتخريج
دفعة جديدة وهي السادســة
عرشة بجامعتنــا الغراء جامعة
القصيم ،وإن الكلمات لتعجز عن
وصف سعادتنا الغامرة ونحن
نحتفل بهذه الكوكبة ممن تزينوا
بزينة العلم واملعرفــة ،ولكننا
نحــاول أن نعرب عما تفيض به
جوانحنا وتكنه صدورنا.
وإننــا بهــذه املناســبة
نهنئ ونبــارك ألبنائنا الطالب
والطالبات تخرجهم يف هذا اليوم
الجميل من أيام الجامعة ،والتي
ســتبقى نقطة تحول مهمة ال
تنىس يف حياتهم ،ونقطة انطالق
يف رحلــة االعتماد عــى الذات
يف العمل والتحصيــل العلمي،
ورحلة جديدة يف ســبيل الرقي
يف عالم متجــدد متغري يتطلب
مداومة التكيف مــع متغرياته
وتطوراته ،خصوصا ً يف مجالكم
العلمي.
أبناؤنا األعزاء ،ها قد جاءت
فرصة رد الجميــل إىل وطنكم
الغايل الذي لم يبخل عليكم يوما ً

سواعد الشباب

محمد بن علي العريفي ،محافظ األسياح

العلم نــور وخــر الناس
يطلبــه ..فالبــاد ال تنهض إال
بالعلــم ،وحكومتنــا -أدام الله
عزها -تويل التعليم جل اهتمامها
يف جميع مراحله ســواء تطوير
مناهج أو مرافق ..فاليوم جامعة
القصيم التي أطلق عليها ســمو
أمري املنطقة (جامعات يف جامعة)
تحتفل بتخريج الدفعة السادسة
عــرة من الطــاب والطالبات
ليواصلوا مســرة من قبلهم يف

االستمرار ببناء هذا الوطن الغايل،
ليكونوا داعمني للتطور والتقدم
العلمي ،وليواصلوا املسرية التي
رسمها ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني ولتحقيق الرؤية 2030
التي هندسها ســيدي سمو ويل
العهد ،حفظهما الله.
وحيــث إن هذه املناســبة
األكاديمية الغالية ســوف تكون
عــى رشف الرجــل األكاديمي
والداعــم األول لشــباب املنطقة

صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيــز ،حفظه
الله ،وما يقوم بــه معايل مدير
الجامعة الدكتــور عبدالرحمن
بن حمد الــداود من جهود كبرية
وملموســة لتطويــر الجامعة
لتنافــس الجامعات العاملية وفق
رويــة  ،2030بتكاتف زمالئه
أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي
الجامعة.

السلطان

مرحلة المساهمة في البناء

صالح بن مبارك الشعمل ،محافظ ضرية
الحم ُد لله الــذي رفع الذين أوتوا
العلم درجات ،وعلم اإلنسان ما لم يعلم،
وكان فضله عىل الناس عظيماً ،والصالة
والســام عىل ســيدنا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني.
التخــرج مــن الجامعــة -كما
تعلمون -هو البداية لحياة عملية قائمة
عىل املســاهمة يف البناء والنهضة ،بعد

مسرية طويلة من التعليم َّ
تلقي خاللها
الخريج ونهل من العلــوم واملعارف
املختلفة التي تؤهل ُه إىل اإلسهام يف بناء
أرسته وأمتِه وبالدِه.
ِ
وتعترب مناســبة التخرج إحدى
املناسبات الخاصة بحياة كل منا ،فهي
نهاية ملرحلة وبدايــة ألخرى جديدة،
والخريجون اليوم يحصدون ما زرعوا.

فح ُّق لكــم أ ْن تفرحوا بما صربتم
من أجله ،وقاســيتم له سنوات طويلة،
وحق عليكم مكافأة آبائكم وأمّهاتكم،
ا ّلذين أفنوا ك ّل عزيز لديهم حتى بلغتم
هذه املنزلة ،وألزموا رضاهم ،بالعزائم
املتعاليــة ،والهمم الوثّابــة ،وصلوا
أساتذتكم بكريم ّ
الســؤال عنهم ،ويف
الختام أتمنى التوفيق لجميع الخريجني.

الشعمل
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فرحة ..وقصة كفاح

فرحة غامرة

فهد راضي الراضي ،محافظ الشماسية
يف منطقه القصيم فرحة عامرة
تغمرها الســعادة والفرح والرسور
بمناسبة عزيزة غالية وهي ترشيف
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود ،أمري
منطقه القصيم ،حفل تخريج الدفعة
السادســة عرشة من طالب جامعة
القصيم والبالغ عددهم أكثر من 10
آالف طالب وطالبة ،سوف يلتحقون
إن شاء الله -يف تنمية هذا الوطن.وقــد ســخرت الجامعة كل
اإلمكانيات والطاقــات من أجل أن
يكون هؤالء الطالب لبنة بناءة يف بناء
هذا الوطن ،فجامعة القصيم نموذج
مــن النماذج ،وجانــب من جوانب

بدر بن محمد العساف ،وكيل محافظة الرس

الراضي

اهتمام الدولــة بقياده موالي خادم
الحرمــن الرشيفــن ،وويل عهده
األمني ،بهذا الوطن وأبنائه.
فشكرا لهذه القيادة املعطاءة،
وشــكرا لجامعة القصيم عىل هذا
اإلنجاز.

أبنائي الخريجني ..إن هذا
اليوم وهذه املناسبة املتميزة..
التي تحكي قصة كفاح وجهود
مبذولة وعطاء متجدد ..فهذه
اللحظــات املفعمــة بالفرح
والفخر واالعتزاز ألبناء الوطن،
وإيذانا بانضمام كوادر مسلحة
بالعلــم واإليمــان لصفوف
الراشدين من أبناء الوطن ممن
يتحملون تقدمه وازدهاره.
أبنائي اعزموا بكل ما فيكم
أن تحققــوا أمانيكم ..ارفعوا
راية بالدكم وشــأنها بالخري،
واعقدوا العزم عىل خدمة الوطن
بكل مجال يف ظل قيادة خادم

العساف

الحرمني الرشيفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده
األمني األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز -حفظهما الله-
 ،ونكرر التهنئة بهذه املناسبة،
والله ويل التوفيق والسداد.

شباب طموح  ..ومستقبل مشرق
عبدالرحمن السديس ،محافظ البدائع

رعاية كريمــة من صاحب
الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،أمري منطقة القصيم،
يتم فيهــا تخريج طالب جامعة
القصيم الدفعة السادسة عرشة
والبالغ عددهم أكثر من  10آالف
طالب وطالبة ،والذين نالوا من
العلم ما يمكنهم من سوق العمل
يف كافــة املجــاالت االقتصادية
واالجتماعية والصحية والعلمية يف
بلدنا املعطاء ،يف ظل قيادة والدنا
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ويل
عهده األمني ،وحكومتهم الرشيدة

السديس

التي تصب جــل اهتمامها عىل
التعليم لتخريج شــباب طموح
متسلح بالعلم ،وبطاقته الشبابية
لكي يبني له مســتقبال مرشقا
بإذن الله -ويســهم يف نهضةهذا الوطن الغايل عىل قلوبنا.

ﺣــﻔــﻞ ﺗــﺨــﺮﻳـــﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة

ﺗﺤﺘﻔﻞ ﻛﻠﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟـــﻴـــﻮم واﻟـــﺘـــﺎرﻳــــــﺦ

ﻣــﻘــﺮ اﻻﺣــﺘــﻔـــــﺎل

اﻟـــﻜـــﻠــــﻴــــــــﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺮس  +اﻷﻋﻤﺎل

اﻷرﺑﻌﺎء  ٢٧رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٧:٠٠م

ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻨﺎﻛﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ رﻳﺎض اﻟﺨﺒﺮاء

اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٢٥رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٠:٠٠ص

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎري

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺿﺮﻳﺔ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢١رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٠:٠٠ص

ﻣﻘﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٨رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٠:٠٠ص

ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻘﻠﺔ اﻟﺼﻘﻮر

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٨رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٧:٠٠م

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻊ

اﻹﺛﻨﻴﻦ  ٢٥رﺟﺐ ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٩:٣٠ص

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺤﻀﺎري

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﺬﻧﺐ

اﻷﺣﺪ  ٠٢ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٥:٠٠م

ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﻀﺎري

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٠ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤:٣٠م

ﻗﺎﻋﺔ ﺑﺮﺳﺘﻴﺞ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﻌﻨﻴﺰة
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻴﺰة

اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٧ﺷﻌﺒﺎن ١٤٤٠ﻫـ
اﻟﺴﺎﻋﺔ ٠٤:٠٠م

#ﺗﺨﺮﻳﺞ_اﻟﺪﻓﻌﺔ_١٦ﺟﺎﻣﻌﺔ_اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺤﻀﺎري
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ﺣــﻔــﻞ ﺗــﺨــﺮﻳـــﺞ
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مديرو اإلدارات الحكومية والمسؤلون بمنطقة القصيم
يشاركون خريجي الجامعة فرحتهم في يوم التخرج
صف واحد

كوكبة متميزة

اللواء محمد بن عواض الجعيد
قائد اللواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز لألمن الخاص
نســعد ونترشف بمشاركة
أبنائنا الخريجــن فرحتهم بهذا
اليوم الذي تحتفــي فيه جامعة
القصيم بتخريج الدفعة السادسة
عرشة مــن طالبهــا وطالباتها،
ويمثلون كوكبة متميزة يف مختلف
التخصصــات العلميــة لخدمة
هذا الوطن العزيز ،واملشــاركة
يف تنميتــه ،وذلك برعاية صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمــر املنطقة ،حيــث تأتي هذه
الرعاية لتجســد مــدى اهتمام
قيادتنا الرشــيدة -وفقها الله-
بالعلم وعنايتها الفائقة بالتعليم.
وهذه املناســبة التي يعيش
فيها الطالب لحظة إنهاء دراسته
يف الجامعة وتخرجه منها ،لينطلق
إىل آفــاق التعلم ..هــي لحظات
تملؤها مشاعر الفرحة ،لذا أطلب
مــن أبنائي الخريجــن جميعا ً

الجعيد

مواصلة الدراسة وزيادة املعرفة،
لتحقيق رؤية اململكة 2030م ،ألن
الوطن بانتظارهم لبناء مستقبله.
كمــا أننا نفخــر يف منطقة
القصيم بمثل هذه الجامعة التي
تنوعت منجزاتها العلمية والبحثية
وخدمتها للمجتمــع ،وهي منهل
للثقافة العامة وداعمة للتنمية لبناء
وراق ،وندعو الله
مجتمع طموح
ٍ
للجميع التوفيق والسداد ولجميع
الخريجــن والخريجات ،وتقبلوا
خالص تحياتي وتربيكاتي.

االستثمار الحقيقي للمستقبل

اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح
مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم
ســعادة غامرة برعاية صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز ،أمري
منطقة القصيم ،يف حفل تخريج دفعة
جديدة من أبنائنا طالب جامعة القصيم،
فكل الشكر لسمو أمري املنطقة -حفظه
الله -عىل دوره املهــم والداعم لكل ما
ْ
وصلت إليه العملية التعليمية
تحقق وما
مــن منجزات ،ومــا رعاية ســموه،
وحضوره لهــذه االحتفالية إال ترشيف
للجامعة ومنسوبيها وطالبها ،مما يؤكد
يف الوقت نفسه عىل الدعم املستمر لكل
فعالية تخدم الوطن واملواطن.
وهذا الدور الكبــر واملميز الذي
يقوم بــه معــايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمــن الــداود مديــر جامعة
القصيم ،الذي يبذل جهودًا مع زمالئه
منســوبي الجامعة لكي تتبوأ الجامعة
مكانها بني مثيالتها يف اململكة ،لتحقق
العديد من اإلنجازات يف الفرتة املاضية
من اعتماد عاملي أكاديمي مؤسيس لكثري

اللواء مساعد بن راشد الرومي
مدير جوازات منطقة القصيم

الصالح

من الربامج العلمية.
نبارك للخريجــن ،ونفخر بهم
وكذلــك يفخر بهم املجتمــع ،بعد أن
قدم لهم الوطن بقيادة خادم الحرمني
الرشيفني ،وســمو ويل عهــده األمني
حفظهما الله -اليشء الكثري ،وينتظرَ
املســاهمة يف بنائه وحمايته ،وأن
منهم
يكونوا ً
صفا واحدًا مع قيادتهم لحماية
دينهم ووطنهم من كيد الكائدين وحسَ د
الحاسدين ،ألنهم األداة الحقيقية لرؤية
اململكة الطموحة ،وهم من سيُســهم يف
جعلها واقعً ا ملموسً ا ،بإذن الله.

هدف جديد

األستاذ محمد المجالد ،مدير مطار األمير نايف الدولي ومطارات الوسطى

المجالد

يســعدنا ويرشفنا أن نشارك
هذه الجامعة الكبرية ،التي تعترب

مصدر فخر واعتــزاز لكل أبناء
املنطقة ،يف يوم احتفالها بتخريج
دفعــة جديدة مــن طالبها بعد
أن حصلوا عــى كل الرعاية ،وها
قد انطــوت صفحة من صفحات
الحياة ،صفحــة كان فيها الجد
واالجتهاد رفيقا ً عىل الدوام ،لحظة
ودعتم بها الدراسة والتعب وجاء
وقــت الحصاد ،لتحصــدوا فيه
ثمار اجتهادكم ،مودّعني فيها هذا
الرصح العظيم  جامعة القصيم،

رافعــن فيها قبعــات االحرتام
ألساتذتكم ،فهنيئا ً لكم هذا التميز
وهذا النجاح.
هدف قد تحقق ..وها أنتم يف
تح ٍّد أمام هدف جديد ،كيف يمكن
أن نخدم هذا الوطن الغايل؟ وكيف
يمكن أن نقطف ثمار ما تعلمناه؟
وكيف يمكن أن نبــدع يف عملنا
ونثبت للعالــم أن اململكة العربية
الســعودية لديها مــن الكوادر
البرشيــة الوطنية مــا يجعلها

تستغني عن اســتقطاب الكوادر
البرشية األجنبية.
فســوق العمل كبري ..ونثق
يف شبابنا وشــاباتنا ،ونعي أنهم
مميزون ومثابرون وجديرون بأن
يبدعوا يف أعمالهــم ووظائفهم،
فهنــاك عصاميون من شــبابنا
وشــاباتنا قد تميــزوا وأصبحوا
من الرياديني يف القطاع الخاص،
دعواتي لكم بالتوفيق والســداد،
لخدمة دينكم ومليككم ووطنكم.

ثمرة الجهود الكبيرة

المهندس محمد بن مبارك المجلي ،أمين منطقة القصيم

المجلي

لقد عودتنا جامعة القصيم كل
عام أن تزف لنا كوكبة من الطالب،

بعد إعدادهم الجيد ليسهموا يف بناء
وخدمة ديننا ووطننــا ومليكنا يف
ميدان العمل ..بتخصصات ومهارات
وتقنيات متعددة ومختلفة تحتاجها
عملية التنميــة الشــاملة لبالدنا
لتحقيق الرؤية الواعدة رؤية اململكة
2030م.
واليوم نحتفــل ومعايل مدير
الجامعة وبترشيــف ورعاية أبوية
من سمو أمرينا املحبوب أمري منطقة
القصيم الدكتور فيصل بن مشــعل

بن ســعود بن عبدالعزيز آل سعود
يحفظــه الله -بتخريــج الدفعةالسادسة عرشة ،التي وصل عددها
هذا العــام إىل أكثر مــن  10آالف
طالب وطالبة ،وهي بال شــك ثمرة
للجهود الكبرية والكثرية التي بذلها
قامــة من العاملــن بالجامعة من
أكاديميني وإداريني تحت قيادة أخي
معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن الداود ،وفقه الله ،تلبية
وتنفيذا لتوجيهات وتطلعات قيادتنا

الرشــيدة ســيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود ،وويل عهده األمني سمو
األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،حفظهما الله تعاىل.
وبكل فخر وثقة واعتزاز أعتقد
جازما أن أث ًرا إيجابيًا سينعكس عىل
سوق العمل وتحقيق التنمية لبالدنا
املعطاء ،ويســاعد أبناءنــا وبناتنا
يف خدمة البالد والعبــاد ،وفق الله
الجميع ملا يحبه ويرضاه.

أبنائي الخريجــن إنه يوم من
أيــام الوطن ،نحتف ُل فيــهِ بتخريج
واألمل ،بُنا ِة
دفعة من جنو ِد العزيمة
ِ
املستقبل ،حيث ا َلتط ُّلع ملستقبل واعد؛
يبنيهِ جيل شاب واعد..
غدًا تبدأ مسرية العمل والعطاء
لتتحقق األهداف والتطلعات املرجوة
لخدمة دينكم ووطنكم ،وإن الدولة
ســخرت كل اإلمكانات ويرست كل
الســبل لتنهلوا من العلــم يف أرقى
الجامعــات ،فعليكــم أن تحرصوا
عىل اســتغالل أوقاتكم يف االستزادة
من مناهل العلم واملعرفة يف شــتى
املجاالت ،وااللتزام بقيمنا اإلسالمية
الســمحة ،فأنتم االستثمار الحقيقي
للمســتقبل والنهوض به من خالل
ما اكتســبتم ،لتحقيق رؤية الوطن
الطموحة 2030م.
وأرجــوا أن تســتمروا بحصد
العديد من الشــهادات التي ستعود
بالنفع عىل أنفســكم وبالدكم ،ودفع

الرومي

عجلــة التنمية ،ومواكبــة التطور
ظل
العلمي واالقتصــادي ،وذلك يف ِ
القياد ِة الرشــيد ِة لخــاد ِم الحرمني
الرشيفني امللكِ سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود -يحفظه الله -وسمو ويل
عهد ِه األمني األمري محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز ،وســمو أمري منطقة
القصيم األمري الدكتــور فيصل بن
مشــعل بن ســعود بن عبدالعزيز،
وســمو نائبه صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركــي بن فيصل بن
تركي.

القصيم ..رائدة التوطين

األستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي
المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم
ال يخفــى عــى الجميع
أهميــة املخرجــات التعليمية
من الجامعــات باململكة ،كونها
إحدى الجهات التي تقدم الدعم
مــن القوى العاملــة يف جميع
التخصصات لسد احتياج سوق
العمل يف العديــد من املجاالت
الوظيفية.
وجامعــة القصيــم كل
عــام تقــدم لســوق العمل
مخرجــات مميزة من شــباب
وفتيات الوطــن ،يف العديد من
التخصصات املهمــة ،ليكونوا
معول بنــاء لنهضــة الوطن
وتنميتــه ،وتحقيق تطلعاته ،يف
ظل دعم حكومة خادم الحرمني
الرشيفــن امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز ،وويل عهده األمري
محمد بن ســلمان ،وفق رؤية
اململكة .2030
وشــهدت املنطقــة نموا
ملحوظا يف مســارات ســوق
العمــل ،بمتابعــة واهتمــام
صاحــب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن
ســعود بن عبدالعزيــز ،أمري

الخمعلي

منطقة القصيم ،من خالل عدة
مسارات ،عرب اللجنة اإلرشافية
العليا لربنامج التوطني بمنطقة
القصيم ،برئاسة سموه الكريم،
بعــد أن ســعت إىل توقيــع
اتفاقيــات ومذكــرات تفاهم
بالرشاكة مع الجهات الحكومية
والقطاع الخــاص التي تخدم
التوطني.
واليوم ،أصبحــت املنطقة
رائدة ومميــزة يف توفري فرص
العمــل الوظيفيــة للخريجني
تخصصاتهــم
بمختلــف
ومؤهالتهــم العلميــة ،ليجد
أبناء الوطــن الفرصة أمامهم
الستكمال مســرتهم يف خدمة
وطنهم.
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من صفوة الخريجين

سواعد وطنية

األستاذ محمد بن صالح المذن
المدير العام للتدريب التقني والمهني بالقصيم
إنه ملن دواعي الفخر والرسور
أن نرى كوكبة من أبنائنا خريجي
الجامعة الذين يمثلــون الدفعة
السادســة عرشة يزفون لسوق
العمل بعدمــا تحصنوا باملهارات
العلميــة والطبية والهندســية
واإلدارية ،والجامعة اكتســبت
السمعة الحســنة بني جامعات
اململكة العريقة ملــا تقوم به من
عناية ومتابعــة ألبنائنا الطالب،
والحرص عــى تزويدهم بالعلم
واملهارات التــي تجعلهم من بني
صفوة خريجي الجامعات األخرى
يف بالدنا العامرة ،حفظها الله.
والعمل واإلخــاص ديدن
العاملني بها إليمانهم بأن محور
العملية التعليمية هو الطالب ،فما
ادخروا جهــدا ً أو وقتا ً يف دفعهم
للتميز واالقتدار ،يقينا ً ببناء جيل
يحمل عىل عاتقه مســتقبل األمة،
ويســعى حثيثــا ً لتحقيق رؤية
اململكة  2030بقيادة سيدي خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ،وويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
حفظهما الله.
وتأتــي تلــك الجهــود

الدكتور فهد بن محمد المطلق
المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمنطقة القصيم

المذن

واإلنجــازات -بفضــل اللــه-
نتاجا طبيعيا للتشــجيع والدعم
الالمحدود من صاحب الســمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،
أمري املنطقة وســمو نائبه األمري
فهد بن تركي بن فيصل بن تركي
بن عبدالعزيز آل سعود ،بسعيهما
الحثيث عىل جعــل املنطقة علما ً
بارزا ً يف شــتى املجاالت وأهمها
قطاع التعليم.
وال يســعني ســوى التقدم
بالتهنئة ملعايل األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن بن حمد الداود مدير
الجامعة ،وجميع منسوبيها الذين
سعوا جاهدين لتحقيق رسالتها
املنوطة بها ،بحيث أثبتت وجودها
وأصبحت أهم إحدى الجامعات،
ورافدا ً يف مسرية اململكة التعليمية.

تمر بنا مناسبة تخرج الدفعة
السادســة عرشة من طالب جامعة
القصيم وبالدنا الغالية تعيش -ولله
الحمد -يف أوج قوتهــا وانفتاحها
العلمي عىل شــتى صنوف املعرفة
العلمية والثقافات اإلنسانية.
ويتزامن ذلك مع طرح حكومتنا
الرشيدة مشــاريع عمالقة لتطوير
بيئة البحــث العلمي ونقل املحتوى

التقني ستكون كفيلة -بإذن الله-
يف دفع عجلة التنمية وإضافة كبرية
إىل سجل الفخر واالعتزاز بما تحقق
بفضل الله تعاىل من قفزات تنموية
كانت بمثابة سباق مع الزمن لصنع
الحضارة وبناء اإلنسان السعودي،
فلتهنأ بالدنا بنعمــة الله ،ولنعمل
كأجيال متعاقبة عىل مواصلة املسرية
والبناء واملحافظة عىل مكتســباتنا

لتحقيق ما يصبو إليه وطننا الغايل.
صــادق تربيكاتنــا لصاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،
أمري منطقــة القصيم ،رائد التعليم
يف املنطقة ،وأصدق التهاني ألبنائنا
الخريجني مع الدعوات يف أن نلتقي
بهم قريبا ً يف ســوق العمل سواعد
وطنية تبني وتنتج.

المطلق

فرحة التخرج

األستاذ سلمان بن جارالله الصوينع ،المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم
يسعدني ويرسني يف مناسبة
حفل تخريج الدفعة السادســة
عرشة من طالب وطالبات جامعة
القصيــم لهذا العــام ،برعاية
كريمة أبوية مــن لدن صاحب
الســمو امللكي أمــر منطقة
القصيم "يحفظه الله" ،مشاركة
الجميــع فرحة تخــ ّرج فلذات
أكبادنا أبناء هذا الوطن الغايل،
بعــد أن قضوا -وللــه الحمد-
بضع ســنني يف تحصيل العلوم
من منابعها األصلية ومصادرها

الحقيقية وقد جلسوا يف مجالس
العلم ،واســتمعوا بــكل انتباه
وروية ،ودونوا وقيدوا وساروا يف
سبيل العلم ودروب الفضيلة.
ومــا بخلت عليهــم الدولة
أبدا ً يف التحصيــل العلمي ،بل
وفرت لهــم كل ســبل الراحة
واإلمكانيات لتحقيــق النجاح
أسوة بالجامعات األخرى بمملكة
الخري والعطاء ،وما رعاية سمو
أمري املنطقة الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

آل ســعود -حفظه الله -لهذا
الحفل إال تجســيد ملدى الرتابط
بينه وبني أبنائه الطالب ،ودعمه
للمسرية العلمية يف املنطقة ،وهذا
دليل عىل مــا تلقاه الجامعة من
رائد تعليــم القصيم من اهتمام
ومتابعة شــخصية وتوجيهات
حثيثة ومتابعة مستمرة.
حفظ الله هذا الوطن عزيزا ً
شــامخا وطنا ً للخري والعطاء
والحضارة والبناء يف ظل قيادة
خادم الحرمــن الرشيفني امللك

الصوينع

ســلمان بن عبدالعزيز -حفظه
الله -وحكومته الراشدة.

شركاء في تنمية الوطن

بناة المستقبل

األستاذ عبدالله بن محمد المجماج
المدير العام لفرع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بمنطقة القصيم

األستاذ محمد سليمان الفريح
مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة
لقد انترش العلم والتعلم يف هذه
األزمنة بفضل الله تعاىل ،انتشــارا ً
واســعا ً يف أغلب البلدان ويف بالدنا
أيضا ،وقد تعددت املدارس واملعاهد
والجامعات وكليات الرتبية ،ويقوم
عىل التدريس فيها أساتذة ومعلمون
وأطر تربويــة وإداريــة أفاضل
يُد ِّرســون مختلــف التخصصات
العلمية ،عىل مناهج تتوافق مع ديننا
اإلسالمي الحنيف.
وتع ّد املؤسسة التعليمية املكان
الذي يقيض فيها الطالب ســاعات
طويلة ،وهي الحاضنــة التعليميّة
والرتبويّة التــي يتعلم منها الكثري،
وخــال ســنوات التعلــم تُصقل
شخصيّة الطالب وتنمو مواهبه ،كما
تمنح الطالب فرصــة للتعرف عىل
األصدقــاء ،والتأثر بنماذج جيدة يف
الحياة ،لذا يجب عىل الطالب التحيل
بااللتزامات األخالقيّة تجاه املؤسسة
التعليمية.
وقد وفــرت حكومة هذه البالد
بدايــة من املؤســس -رحمه الله-
وتــوارث هذا االهتمــام أبناؤه من
بعده وصوال لقائدنا خادم الحرمني
الرشيفني -حفظه الله وأيده بتأييده-
توفري البيئــة الرتبويــة وبرنامج
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الفريح

للنشاط غري الصفي ،ليؤسس بذلك
جيالً متكامل الشــخصية إسالمي
الهوية وســعودي االنتماء ،يحافظ
عىل املكتسبات وتتوافر فيه الجوانب
األخالقية واملهنيــة ،ويحرتم العلم
ويعشق التقنية ،استجابة للتطلعات
وتنفيذا ً لسياســة التعليم يف اململكة
التي تشــدد عــى رضورة مواكبة
التطور العلمي والتقني.
أبنائي الطــاب والطالبات..
يا بنــاة املســتقبل إن دوركم مهم
يف هذه البالد ،فأنتم أمل املســتقبل
تعدون أنفسكم لقيادة هذا املجتمع
والحفاظ عىل موروثــه االجتماعي
والديني والثقــايف وتطويره ،ليأخذ
دوره الالئق به يف هذا العالم بالعلم
والتمسك بالعقيدة اإلسالمية والبعد
عن التطرف والغلو.

إن لحظــة الحصاد مــن اللحظات
املفعمة بالفرح ..تخفق لها القلوب وتنبض
باملشاعر الجياشة ،ففي حياة اإلنسان دائما ً
هناك لحظات ال تنىس وتعلــق بالذاكرة،
وال شــك أن حفل تخريج الدفعة السادسة
عرشة مــن أبنائنا وبناتنــا طالب جامعة
القصيم يمثل لنا جميعا ً مناســبة سعيدة،
وعندما ُّ
تزف الجامعة هؤالء الخريجني إنما
تهدي للوطن كوكبة متميزة من أبنائهِ ،بعد
أن نهلوا مــن معني العلم واملعرفة وطوروا
قدراتهــم ومداركهم ،وال شــك أن إعداد
الكوادر البرشية املؤهلة مسؤولية عظيمة،

فبناء العقول ليس باألمر الهني ،بل عملية
معقدة ال يتقنهــا إال املجتهدون ممن قدر
لهــم أن يكونوا يف هذه املواقع ،ونحســب
هيئة التدريس بجامعة القصيم منهم والله
حسبهم.
أيها األبناء كونوا خري خلف لخري سلف
دعاة وقدوات بعلمكــم وعملكم ،بتفوقكم
وتقدمكم وارسموا طموحات جديدة ،فإن
يوم التخرج هو حصــاد جهدكم وبداية
مســتقبلكم الحقيقي ،فطبقوا عىل أرض
الواقع ما درســتموه يف جامعتكم املرموقة
من علــوم الدين والدنيــا ،نريد أن تتميز

إنجازاتكم وتتفوق ليس عىل املستوى املحيل
فحسب ،بل عىل املستوى العاملي ،وتكونوا
رشكاء فاعلني يف تنمية الوطن ومسريته ،وال
بد أن يكون لكم دور رائد ومميز يف ذلك.
فالســر نحو النجاح رحلة طويلة ال
نهاية لها ،والقمة ال يتوصَّ ل إليها باألمنيات،
بــل بجهــد دؤوب وعمــل مخلص نحو
تحصيل العلم والعمــل بهذا العلم لخدمة
وطننا الغايل ،واملســاهمة يف تحقيق رؤيته
الطموحة  2030يف ظل حكومتنا الرشيدة
بقيادة خــادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وويل عهده

المجماج

األمني صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظهما
الله ورعاهما ذخرا لإلسالم واملسلمني.

بداية مسيرة النجاح

األستاذ إبراهيم بن علي المشيقح ،مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم

المشيقح

يســعد وطننا الغايل هــذه األيام،
بتخرج عــدد من أبنائــه وبناته الذين

نهلوا من مختلف العلــوم واملعارف يف
هذا الرصح العلمــي الكبري ،يف مختلف
التخصصــات ،لينضمــوا إىل صفوف
العاملني يف بناء وطنهم بمختلف املجاالت،
يف احتفالية وطنية تســعد بها منطقة
القصيم برعاية صاحب الســمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز أمري منطقة القصيم ،والذي
بذل ويبذل الكثري من وقته وجهده لخدمة
العلم وطالبه ومنسوبيه يف كافة املراحل
والرصوح.

وأســعد يف هذه املناسبة الوطنية
واالجتماعية الغالية ،بتهنئة قيادة وطننا
والتــي ســخرت هذا الــرح العلمي
الجامعي الكبري لخدمة أبنائها وبناتها،
كما ال يفوتنــي تهنئة أبنائنــا وبناتنا
الخريجــن بوصولهــم لحصــد ثمار
جهودهم التي بذلوها خالل الســنوات
املاضية ،وأهنئ أهلهــم وذويهم الذين
يفخرون بهم اليوم.
ونحن نفتخر بإنجــازات جامعة
القصيم ،وحضورها الوطني واالجتماعي

املميز ،ومعايل مديرها األســتاذ الدكتور
عبدالرحمن الداود الرجل الذي حرص عىل
حضور هذا القطاع التعليمي الكبري وطنيا
واجتماعياً ،ومد قنوات التعاون والتواصل
بني هذا الرصح العلمي الكبري وغريه ،وهو
أمر أذكره وأشكره له وخاصة مع الهيئة
العامة للسياحة والرتاث الوطني بمنطقة
القصيم ،ســائالً املوىل عز وجل أن يوفق
إخوتي وأخواتــي الخريجني وأن يجعل
هذا اليوم بداية مسرية ناجحة يف حياتهم
العملية واألرسية.

ﺣــﻔــﻞ ﺗــﺨــﺮﻳـــﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
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 287طالبا وطالبة يحملون
1.1ريماز أحمد عبدهللا الزين

4949أمل سعد عبدالرحمن الهويملي الحربي

9797

ساره ابراهيم محمد الباهلي

2.2بشرى هندي محمد العماري

5050عبدالعزيز بجاد زنيوط المطيري

9898

هتاف ناصر حسن القويفلى
ذكرى عبدهللا ضيف هللا الحربي

3.3بيادر خليفه صالح الرشيد

5151ثامر سليمان عبدالرحمن العضيبي

9999

4.4منال عبدالعزيز سالمه المزيني

5252أحمد محمد سيلمان العضيبي

10100منى معالء سعيد المخلفي الحربي

5.5شهد ناصر محمد العويد

5353تهاني رباح عبيد الحربي

10101يارا خالد بندر البدراني الحربي

6.6فاطمه عبدهللا محمد العبودي

5454ورود بنت عبدالعزيز بن محمد الحسن

10102عبير صالح عبدهللا الرشيدي

7.7تهاني محمد صالح المصعبي

5555سهام عبدهللا عبدالرحمن العوض

10103دالل حمود علي السليمي الحربي

8.8مشاعل محمد عبدالرحمن العريني

5656رغد محمد صالح الطريفي

10104ريما حمد سليمان الكعيد

5757عبير باجد عواد الفريدي الحربي

10105أسرار بنت هزاع بن زيدان الفهيدي الحربي

5858اضواء زيد صالح زيد الحمد

10106أميره حمد راشد الشبرمي

1111فارس عبدالعزيز صالح العويد

5959رغد فهد عبدالرحمن الفهيد

10107نقاء زياد هويس

1212سلطان صنيتان حمود الفريدي الحربي

6060رناد صالح ابراهيم القبيسي

10108ضحى صالح علي الضحيان

1313عمار ابراهيم سليمان العريني

6161رنا عبدهللا صالح السحيباني

10109شهد محمد صالح الدباسي

9.9شذى هالل عبدالرحمن العنزي
1010حمد سليمان حميدان

الحميدان

1414عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الناصر

6262ريما خليفه سليمان الخليفه

11110ريما علي محمد البراك

1515معاذ علي احمد العبداللطيف

6363ابتهال محمد نهار الحربي

11111امالك محمد صالح الغيث

1616عبدالسالم عيسى عبدهللا المطرودي

6464ايثار عبدهللا صالح العواجي

11112بشاير أحمد عبدهللا الرباح

1717انس سليمان حمد العوده

6565غيداء حمد عثمان العريني

11113رزان ابراهيم منصور التركي

1818عبدهللا سليمان عبدالعزيز الدغيم

6666منى سلطان حمدان الحربي

11114رغد سليمان صالح السليمان

1919صالح محمد صالح الدخيل

6767نوف عبدالعزيز براهيم الصالح العواد

11115اسماء نهير عساف المطردي

العنزي

2020عبدالمجيد عبدهللا عبدالعزيز البكري

6868نوره ناصر مجول الحنيني الحربي

11116نوف يوسف صالح العوفي

2121احمد علي صالح الصقير

6969آال رشيد عبدهللا السالمه

11117مها فالح سعد الطريسي الحربي

2222صالح ابراهيم صالح العناز

7070ريما منصور عبدهللا اليوسف

11118نجود سليمان صالح ال رشيد

2323مشعل حمد حسون الحسون

7171فاطمه خالد عبدهللا الربيعان

11119لميس عبدالكريم عبدهللا العرف

2424عبدهللا عايض نافع الرحيلي

7272ترفه خالد يوسف الحربي

12120روان فهد عايش المهيمزي

الرشيدي

2525فضلي ملتزم الهام

7373سارة سعود محمد الهويملي الحربي

12121دينا فهد عبدهللا الرشودي

2626محمد عيسى عبدهللا

7474مضاوي سالم صالح الحربي

12122خولة سليمان ابراهيم الالحم

2727محمدو فرحان سليم

7575ربى محمد طالل الوقيت

12123خزامى محمد عبدالرحمن الخطيب

2828ابراهيم عبدهللا عبدالعزيز العثمان

7676رغد سليمان محمد العواجى

12124غاده عبدالواحد ابراهيم المشيقح

2929عبدهللا حمد محمد الجطيلي

7777رزان محمد عبدالعزيز الغفيلي

12125امامه سليمان عبدهللا الحسين

3030محمد سعد سبيل العبدلي العنزي

7878منى محمد بطاح البطاح

12126ساره سلمان صالح العطيشان

3131محمد حسان حمدان طياشي

7979جمانا محمد عبدهللا العوفي

12127غيداء ابراهيم عبدهللا الكبير

3232عبدهللا صالح براهيم الثوينى

8080ريما علي صالح القميع

12128وتين سليمان عبدالعزيز الربعي

3333خالد خلف سليمان الجعفري العنزي

8181ليلى محمد مهدي

12129رغدا عبدالعزيز صالح الحسون

3434عبدهللا عبدالمحسن عبدهللا المقبل

8282عائشه عياد عيد العلوي

13130في خالد عبد الرحمن الشايع

3535ثريا حمود مثيب المظيبري

8383ساره فيحان دغيم الحربي

13131أمجاد مقرن عبدالرحمن الخالدي

3636مريم سعود مانع السليمى المحمدي

8484أمجاد راشد جبر الحربي

13132لنا سليمان علي المحيميد

3737فاطمه عبيد عيادة عواد البالجي الحربي

8585وجدان حمدان حميد العضيله المطيري

13133اثير احمد عبدالكريم العوده

المطيري

13134هيفاء عبدالعزيز فهد العقيل

3838رنا عبدهللا محمد الدواس

8686والء صنيتان حمود العضيله

3939هيله سليمان عبدهللا العيد

8787ايثار عبدهللا عبدالرحمن الشايع

13135أمجاد موسى ابراهيم الحمود

4040وجدان عبدهللا خلف مثني الحنيني الحربي

8888منيرة عبدهللا أحمد حويلة

13136شهد تركي منصور التركي

4141روان محمد علي الفرحان

8989أميره سعود مناور المطيري

13137رغد عبدهللا محمد العمر

4242سهام عوض شامان الحربي

9090رحاب دخيل هللا دخيل العضيله المطيري

13138اميره عجالن حسن العجالن

4343أديبه عماش محسن الحربي

9191رنيم سليمان ابراهيم الراجح

13139غدير عبدالعزيز سليمان الطريقي

4444عائشه فالح عبيد البالجي

9292أمجاد صالح ابراهيم الشمسان

14140ريما فالح بجاد العمري الحربي

4545غزوا محمد نغميش العوني الحربي

9393مشاعل سعود سمير محسن السالمي

14141امل احمد محمد الرشودي

4646ايمان محمد عبدالعزيز السعيد

9494مرام محمد منير العضيله المطيري

14142فوزيه علي مفرح القوسي

4747نوال سعد دابس العازمي

9595هيفاء منصور سعيد سحمان المطيري

14143اماني أحمد عبدهللا الخالوي

4848نوره هزاع حمدان السالمى الحربي

9696أميره فهد عبدهللا العقيلي

14144فاطمه علي ناصر القوسي
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لواء الشرف لخريجي 2019
14145نوال عبدهللا فهد الفايزي

19193موضي أحمد عثمان الحليله

24241زها أحمد محمد السويل

14146الهنوف صالح عبد هللا المرشد

19194هناء عبدالكريم صالح الدعيجي

24242حصه حسين محمد الخميس

14147اميره سعد علي حميد

19195هديل خالد احمد الصائغ

24243عهود الحميدي مصلح الزراقي المطيري

14148ذكرى صالح سليمان العثيم

19196شوق عبدالكريم صالح البليهي

24244جيهان ماجد مناور العضيلةالمطيري

14149مشاعل ماجد عبدالعزيز الحنيني الحربي

19197منال عبدهللا صالح التويجري

24245هنوف عويهان وديد الرشيدي

15150لميس عبدالعزيز سليمان الفعيم

19198لولوه عبدالعزيز علي المقبل

24246ثريا عبدالرحمن محمد الوهيد

15151ثناء ناصر ابراهيم المرشود

19199مها عبدي ماجد الحربى

15152نهى عبدالكريم محمد المسلم

20200امل محمد داثان مسيميح الحربي

24247أروى عبدالسميع عبدهللا الراجحي

15153زينب سليمان عبدهللا البديوي

20201نضيد يوسف عبدهللا العميم

15154نهى سليمان محمد العبيالني

20202نوره عبدهللا محمد المزيد

15155مرام مسلم عبدالرحمن المسلم

20203رغد عبدالعزيز احمد البجادي

15156هتوف خالد فهد الغنام

20204رناد فالح رشيد الصالح

15157روابي عبدالعزيز عبدهللا المرشد

20205ندى عبدالعزيز علي الغشام

24249منيره عبدالعزيز محمد المرزوقي
25250اثير حمود عبد هللا الرميح
25251بشرى عبدهللا حمد الطعيمي
25252جيهان عبدالعزيز محمد الطريف
25253شدى محمد عبدهللا الشوشان

15158روان عبدهللا صالح السويلمي

20206سحر سعود مناور الحربي

15159منيره سعد عياش الرشيدي

20207انوار صالح ابراهيم الجبيلي

16160المها خالد ابراهيم العثيم

20208رهف ابراهيم محمد القناص

16161االء عثمان احمد العيد

20209أفنان صالح ابراهيم التركي

16162فاطمه عبيد عبيد الرشيدي

21210ماريه أحمد صالح المرداسى

16163شوق عبدهللا عبدالعزيز الصويلح

21211رهف فهد سليمان الحميدي

16164العنود محمد عبيد نفجان الحربي

21212رقيه صالح محمد السحيم

16165عهد صالح سعد

21213غادة صالح محمد الحملي

16166ريم علي حامد الحربي

21214امالك محمد ناصر السيف

16167ميمونه ابراهيم عبدالكريم الحجيالن

21215الهنوف محمد عبدالهادي العتيبي

16168رقيه صالح محمد التويجرى

21216دانيه عواد محمد العواد

25254ساره فالح مناحي العابسي
25256انوار عبدهللا شبيب الحنتوشي العتيبي
25258اسماء عبدالرحمن سليمان الرهيط
25259انوار ابراهيم عبدهللا الدويش
26260نجالء شليل مدوخ البدراني الحربي
26261غدي علي عبدهللا المعيوف

16169غدير فهد على الجفان

21217بشائر بنت حسين احمد المصعبي

17170هيفاء حمود عبدهللا المحمود
17171هند عيسى غشام وهبي الحربي

21219افنان محمد عبد هللا الفريحي

17172عبير فهد معيبد الفريدي الحربي

22220أنفال فهد عبدهللا السيف

17173حصه محمد صالح المطلق

22221روان علي ناصر الضبيعي

17174رغد خالد سليمان العمري

22222منيره محمد صالح عبدهللا المرشود

26262منار عبدالغني عبدالرحمن القاضي
26263سمر محمد صالح القثامي
26264قمرة احمد ناصر
26265شادن محمد فراج الفراج
26266العنود عبدهللا ابراهيم الرشيد
26267معالي سعيد ناجي سالم
26268نسيبه سليمان علي الخراز

17175نهالء عبدالعزيز وايل التويجري

22223بتول خضر ابراهيم المقيد

17176وداد عبدهللا حمد الصقري

22224هال محمد سليمان الجربوع

17177لميس صالح علي الدبيان

22225افراح عبدالعزيز عبدهللا العريني

17178العنود ناصر سليمان السالم

22226فاطمه حمد عبدهللا المشاري

17179نوره زبن على الغضورى العنزي

22227لطيفه عبدالعزيز عبدالرحمن الخضيري

18180ريمان براهيم عبد الرحمن المقبل

22228مناهل عبدالعزيز علي الربدي

18181رهف صالح محمد الشبرمي

22229آمال عمرو سليمان العمرو

18182مريم محمد صنهات العمرى الحربي

23230ايمان احمد صبحي علي

18183رزان عبدالرحمن محمد الراضي

23231سهام فياض عواد الغيثي الشمري

18184ساره صالح عبدالعزيز صالح الماضي

23232افراح سعود شداد العوفي الحربي

18185اميره صالح صخيبر الحربي

25255رغد يوسف علي الطريف
25257شوق عبدالعزيز عبدالرحمن العبدالجبار

21218بسمه إبراهيم عبدهللا الهدبان الحميد

23233حنين شطيط ساير ساجي

24248نضار صالح عبدالعزيز المرزوقي

26269حنان علي مناور الشاطري المطيري
27270تغريد يوسف ابراهيم أحمد المشوح
27271ندى يوسف عبدهللا الدخيل
27272غاده ناصر حمد العبيوي المطيري
27273حصه علي صالح المهيوبي
27274الزهراء سامي عبدهللا السلمان
27275أشواق ناصر صالح الخليوي
27276شذى احمد محمد الجفير
27277عهود فواز راشد الغبيوي العتيبي

الحربي
الحربي

27278في فهد صالح الحامد
27279بشاير محمد ناصر الشريم
28280حصه خالد سلطان الجعفري المطيري
28281ساره سميح فهاد العوني المطيري

18186أفنان محمد سليمان الدغيري

23234مها نافل عوض عواد

18187نوره خليف مشعل الحربي

23235هيام عبيد سالم السليمي الحربي

18188وديان عبدالعزيز علي الباحوث

23236مريم محمد حامد السليمي الحربي

28283عبدالمجيد مبارك شجاع البالجي

18189وصايف سليمان ابراهيم النصيان

23237مرام ضيف هللا فرج الحيسوني الحربي

28284منصور عتيق زايد المخلفى

19190رغد عيد محمد العيد

23238فاطمه رجاء منور السليمي الحربي

28285غازي دخيل غازي الحربي

28282ثامر محمد عليان الصقر

19191فى فهد محمد السطامي

23239نوير مكيد سبعان المطيري

28286صالح عبدالعزيز صالح العضاض

19192ايناس عبدالعزيز عبدهللا الرباح

24240أمل حامد محمد العضيله المطيري

28287محمد ناصر حمد القربان
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جامعة القصيم  16عاما من العطاء في خدمة الدين والوطن

قدمت منذ نشأتها  71,156خريجا وخريجة متسلحين بالعلم في ميادين
العمل واإلنتاج في المملكة
دفعــت الجامعة ،منذ نشــأتها يف العام
الدرايس 1424/1423هـ ،بعد صدور القرار
السامي رقم /7ب ،22042/وحتى اآلن بأكثر

من  71,156خريجــا وخريجة من خالل 38
كليــة منترشة يف املقــر الرئيس باملليداء ،ويف
جميع محافظــات املنطقــة ،حيث رصدت

«صحيفة الجامعة» أعداد الخريجني عىل مدى
الدفعات الـ 16املاضية التي قدمتها الجامعة
لسوق العمل يف اململكة العربية السعودية.

عدد الخريجين

الكلية

8,305

العلوم واآلداب  -بريدة

10,658
8,276
7,243
5,160
4,816
3,463
2,723
2,484
2,360
2,171
2,032
1,747
1,408
1,407
1,105
1,069
920
422
367
304

العلوم واآلداب بالرس
التربية

الشريعة والدراسات اإلسالمية
العلوم واآلداب  -عنيزة
االقتصاد واإلدارة

اللغة العربية والدراسات االجتماعية
العلوم واآلداب  -المذنب
العلوم

العلوم واآلداب بعقلة الصقور
الزراعة والطب البيطري

العلوم واآلداب  -البكيرية
الحاسب

التصاميم  -بريدة
الهندسة

التربية  -بريدة

الطب البشري

العلوم الطبية التطبيقية
كلية المجتمع  -بريدة
الصيدلة

العلوم واآلداب باألسياح

289

الصحة العامة والمعلوماتية الصحية -
البكيرية

268

العلوم واآلداب بالبدائع

250

إدارة األعمال  -الرس

256
247
240
207
177
169

جا
خري م
 7به
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ال ذا ا م وا ى ال ي
ف
ه ل
بالع شت كة طن
في شار لو
لم ة ا
ل ض
نه

165
133
109
79
52
40
27
8

العلوم الصحية التطبيقية  -الرس
العلوم واآلداب بعيون الجواء
طب األسنان
التمريض

كلية المجتمع  -عنيزة
علوم التأهيل الطبي
العمارة والتخطيط

العلوم واآلداب  -ضرية

العلوم واآلداب  -رياض الخبراء
الهندسة  -عنيزة
الصيدلة  -عنيزة

الطب والعلوم الطبية -عنيزة
العلوم واآلداب  -بالنبهانية
طب األسنان في الرس
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عمداء الكليات يشاركون أبناءهم الخريجين في يوم التخرج
«فخورون بما حققتموه خالل سنوات الدراسة»
ليلة من ليالي
العطاء

“يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات”

د .إبراهيم الالحم
عميد كلية اللغة العربية
والدراسات االجتماعية

د .نصار النصار
عميد كلية االقتصاد واإلدارة

ليلة من ليايل العطاء والسعادة
يرشق نورها عىل وطننــا العظيم
تبتهج فيهــا الكلية وتفخــر بتخريج طالبهــا وطالباتها يف مراحل
البكالوريوس واملاجســتري والدكتوراه بعد أن تزودوا من العلم ونهلوا
من املعرفة ليسهموا يف نهضة املجتمع وبناء الوطن.

يســعدني ،أصالة عن نفــي ونيابة عن
زمالئي أعضاء هيئة التدريس يف كلية االقتصاد
واإلدارة ،أن أتقدم بأســمى آيــات التهاني
والتربيكات ألبنائنا وبناتنا خريجي وخريجات
برامــج البكالوريوس واملاجســتري املختلفة
بالكلية.
وذلك بعد سنوات من التحصيل العلمي يف
كافة التخصصات اإلدارية ،واملالية ،ونسأل الله
أن يفتح لهم أبواب سوق العمل بعد تحقيقهم
مخرجــات التعلــم املتميزة لتلــك الربامج،
واكتســابهم العديد من املهــارات املعرفية

باسمي وباســم كافة منسوبي
كلية الهندســة نتقدم بأسمى آيات
التهاني والتربيكات لبناتنا وأبنائنا
بمناســبة تخرجهم وتحقيقهم هذا النجاح ،وكما نحب أن نبارك لوطننا
الغايل عىل هذه الكوكبة من أبنائه ويف أعينهم العزم واإلرادة عىل اإلخالص
يف العطاء واملشــاركة يف بناء هذا الوطن املعطــاء ،لتحقيق رؤية وطننا
الغايل  2030يف ظل ما ننعم به من أمن وأمان واستقرار يف وطننا الغايل.
وكما نســتذكر بكل تقدير وامتنان الــدور التنموي الذي تقوم به
الجامعة وإدارتها ،وعىل رأســها معايل مدير الجامعة والزمالء جميعهم
لكي تكون إحدى منارات التعليم التي تدعم التنمية البرشية والخدمات
البحثية واملجتمعية ،لتحقق التنمية املستدامة واالقتصاد املعريف.

يوم الحصاد

العزم واإلرادة
د .مشعل المشيقح
عميد كلية الهندسة

لحظات السعادة
والفرح
د .أحمد العمرو
عميد كلية الطب
يعجز اللسان عن التعبري يف هذه
املناســبة التي نحتفل فيها بتخريج
الدفعة الـ 16مــن طالب وطالبات
جامعة القصيم ،وأهنئ أبنائي وبناتي الخريجني الذين أمضوا يف رصح
الجامعة ســنوات وهم يف طريق العلم واإليمــان يطلبون العلم ليقوموا
بدورهم الفاعل واإليجابي يف خدمــة دينهم وأمتهم ووطنهم ،بارك الله
لهم يف علمهم ،ونفع الله بهم البالد والعباد.

محرك التنمية
د .عبدالله الناجم
عميد كلية الحاسب
ترشيــف صاحــب الســمو
امللكي أمري املنطقــة -حفظه الله
ورعاه -لحفل تخرج أبنائه الطالب
ومشــاركتهم أحد أهم لحظاتهم
التاريخيــة ،ما هو إال انعكاس الهتمام حكومتنا الرشــيدة وحرصها
الشديد عىل االستثمار يف شباب وشابات الوطن يف التعليم ،فهو محرك
أسايس يف التنمية املرسومة يف رؤية اململكة 2030م.

والتقنيــة ،ومهــارات التواصــل ،واالتصال
املتقدمة ،ومهارات العمــل الجماعي ،وروح
الفريق ،إضافــة إىل القدرات املتعلقة بالتفكري
الناقد وإيجــاد الحلول اإلبداعية ملشــكالت
األعمال ،وذلك وفقا ملعايري هيئة االعتماد الدويل
لكليات إدارة األعمال (.)AACSB
وأود أن أؤكــد لهم أن تخرجهم هو بداية
ملشوار طويل من التعلم املستمر الذي ال يقترص
عىل الوســائل التقليدية من كتــب ومراجع
ودوريات علمية ،بل يمتد إىل التعلم القائم عىل
املمارسة ،واالحتكاك باألقران يف املجاالت التي

مرحلة البذل
والعطاء

د .خالد الميمان
عميد كلية المجتمع بعنيزة
باإلنابة

د .عبدالمجيد القسومي
عميد كلية الصيدلة

يوم الحصاد ،يوم جميل ،مرشق
ويضء ،هنيئــا لكل مــن جد فوجد
وزرع فحصــد ،يوم تخريج الدفعة السادســة عرشة من طالب جامعة
القصيم ،ما أجمله ،وقد ازدان بترشيــف أمري القصيم املحب للجامعة،
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل.

االنطالق لمرحلة
مقبلة

د .محمد السهلي
عميد كلية العلوم الطبية
التطبيقية
أتقــدم بالتهنئة لكافة الطالب
الخريجني يف يــوم حان فيه قطف
ثمار هذه املرحلــة ،واالنطالق إىل
مرحلة مقبلة.
أعزائي خريجــي وخريجات
جامعتنا الغاليــة ،وخريجي كلية
العلوم الطبية التطبيقية عىل وجه
الخصــوص ،أبعث لكــم أطيب
التهاني وأزكى التربيكات بمناسبة
تخرجكــم ،ودومــا ً مــا نفتخر
بإنجازاتكم.
إن من األيام الخالدة يف ذاكرة
الطالب هــو يــوم تخرجه ،حني
يشــعر بطعم اإلنجــاز وتحقيق
النجــاح ونتيجة العمــل وعاقبة
الصــر ،ولم تكن رحلتكم ســهلة
أبــداً ،فلقــد اجتهدتــم وثابرتم
وصربتم يف سبيل طلب العلم ،واآلن
ها أنتم تجنون ثمــار هذا الجهد،
وأنتــم متهيئون لدخول ســوق
العمل متســلحني بما اكتسبتموه
من علم ومعرفــة ومهارات متقنة

يتطلعو ن
للعمــل
فيها مــن خالل الهيئات املهنيــة ،واملبادرات
الحكومية.
وأخريا وليس آخرا ،أتقدم بالشكر الجزيل
لحكومتنا الرشــيدة عىل ما تقدمه لشبابنا من
دعم مستمر ،وما توليه من اهتمام كبري إلعداد
كوادر وطنية مؤهلة لشــغل الوظائف املهنية
يف كافــة املجاالت ،لإلســهام يف تحقيق رؤية
قائد مسرية التنمية خادم الحرمني الرشيفني،
وعرابها ويل عهده األمني ،حفظهما الله.

يوم التخرج من الجامعة ليس
يوما ً اعتياديا ً عــى اإلطالق ،بل هو
لحظة مفصلية يف حياة كل منّا ،ألنه
يمثل نقلة نوعية من مرحلة التحصيل العلمي ،واملعريف إىل مرحلة البذل
والعطاء.
مبارك لــكل الخريجني والخريجــات هذا النجاح وهــذا اإلنجاز
بوصولهم إىل هذه املرحلة من حياتهم العلمية والعملية ،مع كل األمنيات
لهــم بمواصلة نجاحهم يف ميادين العمل ،والشــكر والتقدير لجامعتنا
الحبيبة جامعة القصيم عىل كل ما تقدمه ألبناء وبنات املنطقة ،وإعدادهم
ملستقبل مرشق ورائع بإذن الله.

شعور اليوصف
صقلت داخــل أروقــة الجامعة.
إن يف مثل هذه املناســبات تبتهج
مشــاعر الفرح حني تزف جامعتنا
خريجــي الدفعة الـــ 16املهيئني
لســوق العمل للمســاهمة يف بناء
الوطن الذي يعيــش نهضة علمية
واقتصاديــة يف ظل الرؤية املباركة
.2030
إن جامعة القصيم بقيادة معايل
مديرها األستاذ الدكتور عبدالرحمن
بن حمد الداود ،ووكالئها ،وعمداء
الكليات ،ورؤساء األقسام ،وأعضاء
هيئــة التدريــس ،حريصــة كل
الحرص عىل رفع مستوى مخرجات
التعلم ،واملستوى العلمي ،واملهني
للخريجني بمــا يتواكب مع احتياج
سوق العمل ،واملســاهمة الفاعلة
لرفعة ورقي هــذا الوطن الغايل،
واإلســهام يف بنائه وتحقيق رؤيته
وتطلعات القيادة الحكيمة.

د .ظافر األسمري
عميد كلية طب األسنان
إن شــعورنا ال يوصف يف هذا
اليوم الجميل ،وأنتهز هذه الفرصة
ألتقــدم لجميــع الخريجــن من
طالبنا وطالباتنا بالتهنئة الخالصة
واألمنيات الصادقة بأن يكون هــذا اليوم لهم االنطالقة الحقيقية نحو
خدمة الوطن ورد الجميل له .إن الجامعة ال تألو جهدا ً لكل ما من شأنه
تطوير أداء وقــدرات الطالب والطالبات ،ليس فقط ليصبحوا خريجني
قادرين عىل استيفاء احتياجات سوق العمل ،بل يتعداه لكونهم أعضاء
فاعلــن يف املجتمع قادرين عىل اإلبداع والتطوير ،وهو األمر الذي يمثل
األولوية الرئيسية للجامعة وإدارتها.
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أخلص التهاني

وتلك القطاف

د .وسن الخويطر
عميدة كلية التمريض

د .سامي السنيدي
عميد كلية التربية

ال يمتطي املجــد من لم يركب
الخطــر ،وال ينال العــا من قدم
الحذر ،ومن أراد العال عفوا ً بال تعب،
قىض ولم يقض من إدراكها وطر ،يف يوم تخرجك طالبتي العزيزة فإني
ّ
أزف أخلص التهاني إليك وإىل والديك ،سائلة املوىل عز وجل للجميع دوام
النجاح ،وها هو تاج العلم قد توجت بــه ،وقد نلت ما ترجيه من تعب.
طالباتي تستحقون كل الثناء والتقدير مني ومن كل العاملني بالجامعة
وألف مربوك.

تزخر املرحلــة الجامعيــة بالعطاءات
والنجاحات كما يعرتضهــا بعض العقبات
والصعوبات التي تصقل شــخصية التحدي
واإلرصار لدى الطالب أو الطالبة ليصل ملرحلة
القطاف ،مرحلــة التخرج وهي نهاية الطلب
وبداية العطاء لبنــاء الوطن وخدمته ،حيث
ننتظر من أبنائنا وبناتنا اليشء الكثري.
وأجمل مــا تقدمه الجامعة يف نهاية هذه
الرحلة الطويلــة االحتفاء بطالبها وطالباتها
يف حفل بهيج أبطاله طالبنا وأزهاره طالباتنا
ليكتمل عقد الفرح والرسور بشــباب وفتيات
ينتظــر الوطن منهم املزيد .أيهــا الرائعون

سفراء الجامعة
د .إبراهيم البلطان
عميد كلية العلوم واالداب
بالرس
الحمد لله رب العاملني ،والصالة
والســام عىل أرشف املرسلني وبعد:
يطيب يل أن أبارك للخريجني من طالب وطالبات الجامعة ،وأشاركهم هذه
الفرحة الغامــرة التي يقطفون فيها ثمرة جهدهــم املتواصل ،ومثابرتهم
الدائمة ،وتحصيلهم العلمي.
ونؤكد لهم أن املســؤولية عليهم مضاعفة تجــاه دينهم ووطنهم ،كما
أنهم سفراء للجامعة يف سوق العمل بتمثيلها ،فكونوا خري ما يمثل الجامعة،
سائالً املوىل -جال وعال -أن يكتب لكم التوفيق يف حياتكم املستقبلية.

تميز علمي وأخالقي
د .ياسر الغفيلي
عميد كلية العلوم واآلداب
بعقلة الصقور

ّ
إن جامعــة القصيــم -إدار ًة
ً
باعتزاز
وأساتذة وموظفني  -تفخ ُر
ٍ
بتخريج دفعة جديــد ٍة من طالبها
وطالباتهــا من كلياتها املنترشة يف أرجاء القصيم تحت رعاية كريمة من
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد
العزيز آل سعود أمري منطقة القصيم.
ّ
وإن هذه الرعاية برها ٌن عىل اهتمام ســموّه بأبنائه وبناته ،ودعمه
ملسرية التعليم العايل لهم ليكونوا مشاركني يف بناء املجتمع ،مساهمني يف
وشــعور باملسؤولية
التنمية ،ك ٌّل يف تخصصه ،مع تميّز علمي وأخالقي،
ٍ
تجاه وطنهم.

يوم قطف الثمار
أ.د .ناصر الصائغ
عميد كلية العلوم واآلداب
بالمذنب
أهنئ أبنائي خريجي الدفعة الـ16
بما حققوه من إنجاز ،وتفوق ،وتخرج،
وأوصيهم بعد تســلحهم بسالح العلم،
واملعرفة ونهلهم خالل  ٤سنوات من العلم ،والثقافة ،واملعرفة ،إىل بذل املزيد من
الجهد يف املرحلة املقبلة للمساهمة يف خدمة دينهم ووطنهم الذي قدم لهم الكثري.
شاكرا ومقدرا لحكومتنا الرشــيدة عنايتها واهتمامها بأبناء هذا الوطن،
وبذل ســبل املعرفة لهم وتذليل الصعوبات من أجلهم ،والشكر والتقدير لسمو
أمري منطقة القصيم صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز -حفظه الله -عىل الدعم واملســاندة ،وما ترشيف سموه لهذا الحفل
ومناسبات الجامعة املختلفة ومتابعة سري أعمالها إال دليل عىل عنايته وحرصه
واهتمامه.
والشكر موصول لكافة منسوبي الجامعة عىل ما قدموه من جهود ،وتوفري
أفضل الخدمات التعليمية للطالب ،وهنيئا لنا ولهم جميعا هذا النتاج املميز.
أدام الله علينا األمن واإليمان ،وحفظ لنا رجال أمننا الشجعان.

خريجو وخريجــات هذا العام أمامكم فرص
ومجاالت كثــرة ومتنوعــة يف وطننا الغايل
لتقدموا له ما تســلحتم به من علم ومعرفة،
وتبنوا مســتقبال زاهرا ً وطموحا ً نفخر بكم،
وأخص بذلك خريجي وخريجات كلية الرتبية
ملربي األجيال ومعلمي املستقبل ،فأنتم رشفتم
برشف مهنة األنبياء والرســل مهنة معلمي
الناس الخري ،فمهمة التعليم ذات رسالة سامية
وركيزة أساسية يف تقدم املجتمعات وتطورها،
فأنتم جنود للعقول تسهرون لحماية األجيال
وتعليمهم عىل العلم وخدمة العقيدة والوطن.
أيها الخريجــون والخريجات العطاء ال

ينتهــي ،
واإلبداع ال
حدود له،
وا لطمو ح
ال نهاية له ،والوطن يســتحق املزيد ،فهنيئا
لكم ولنا هذا اليوم ،وإنه من دواعي رسورنا يف
هذه االحتفالية أن نبارك لكم بمناسبة التخرج
يف هذا العام ،وإنه كذلــك من دواعي فخرنا
أن نشــارككم فرحتكم ،وختاما دعواتنا لكم
نطلقها لتصل عنان السماء بتوفيق من الله أن
يجعلكم مباركني أينما كنتم.

شعور النجاح جميل ورائع  ..ولكن احذروا الكسل
د .فهد المعثم
عميد كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة
أعزائــي الخريجني ..إنني ســعيد جدا
باالحتفال بإنجازاتكم هذا اليوم ،وما حققتموه
من إنجاز طوال سنوات دراستكم يف الكلية يعد
مصدر فخر واعتزاز لنا قبل أي شخص آخر.
لــم تكن رحلتكم ســهلة ،فقــد مررتم
بانعطافات ،وعايشتم ضغوطا عىل مدى الـ6
ســنوات املاضية ،وحرمتم أنفســكم ملذات
كثرية ،أما اآلن فقد حــان وقت قطف الثمرة
وحق لكم الفرح.
وإن كان شعور النجاح جميال ،وممتعا،

إال أنه خطري عىل البعض حني يدعوه للكسل،
وهــذا ما قصــده الكاتــب الفرنيس جورج
ديهاميــل بقوله (احذر النجــاح فكل نجاح
باب يغلــق ،وكل نجاح أمل يكبل ،وكل نجاح
مســتقبل يقرب) ،وإن أغلقتم بابا اليوم فكيل
رجاء أن تفتحوا أبوابا أخرى ،فال حد للطموح
واألمل.
منذ اليوم األول لكم يف الكلية تعلمتم عن
طريق (الفريــق) ،وباعتقادي أنه رس قوتكم،
فيد الله مع الجماعة ،وإنــي عىل قناعة تامة

فرحة خريج ..
ومسيرة تعلم

بأننا حني
نلتقــي
كزمالء يف
ا ملستقبل ،
فإنكم ومن خالل مهنكم الناجحة ،ستعطون
انطباعا إيجابيا عن جودة الدراســة يف طب
عنيزة وأهمية (الفريق).
كيل رجــاء بأن تحافظــوا عىل تواصلكم
مع كليتكم ،فأنتــم ال تزالون مرآة لنا ،وأعظم
استثماراتنا.

يوم بهيج ومتوهج
د .جمال السمري
عميد كلية العلوم الصحية
التطبيقية بالرس

د .فهد البجيدي
عميد كلية الصحة العامة
والمعلوماتية الصحية
بالبكيرية
يأتي حفل الخريجني يف هذا اليوم املبارك ليكون إكماال ً للدور التي
تعتني به الجامعة بأبنائها الطالب يف كافة التخصصات ،ومن خالل ما
توفر بحمد الله لهؤالء الطالب ،وذلك من خالل الدعم املتواصل ،والعطاء
السخي من لدن قيادتنا الرشيدة ،وعىل رأسها خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وسمو ويل عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان -يحفظه الله -وبإرشاف ومتابعة
معايل مدير الجامعة قائد التميز والعطاء املتجدد لجامعتنا الغالية.
ونحن يف هذه االحتفالية املتميزة ،والتي نعيشها مع أبنائنا الطالب
نشعر بمعاني الغبطة واالعتزاز ونحن نراهم يحصدون أعىل الدرجات،
ومراتب الرشف ،والترشيف ،ليمضوا يف هذه الحياة بخطى واثقة لخدمة
دينهم ومليكهم ووطنهم.

نفخر بكم

إننا يف يوم نحصد ثمرات الجد
واالجتهــاد ،كما أننا يف مناســبة
كريمــة يرعاها أمري التنمية صاحب الســمو امللكــي األمري الدكتور
فيصل بن مشعل بن ســعود أمري منطقة القصيم ،حفظه الله ،ونحن
يف يوم بهيج ومتوهج باحتفاالت رصحنا التعليمي الشــامخ واحتفائها
بأبنائها ،إن السعادة تغمرني والفرحة كبرية بهذه املناسبة التي يتوج
فيها تعب السنني.
لكل خريج كافح ،لكل خريج سهر الليايل ،لكل من وصل إىل هدفه،
لكل من خطط وبنى ،أهنئكم بالنجــاح ،ودعواتي بأن يكون التوفيق
حليفكم والنجاح رفيق دربكم ،وأن تكونوا شعلة من نور ويدا معطاءة
تسهم يف بناء وطننا املعطاء.

أ.د .فريد الزامل  -عميد كلية العلوم واآلداب بعنيزة
رسور يمأل املكان ،ولحظات مشــهودة تحفر
يف ذاكرة الزمان ،وتفــاؤل ج ٌّم بعاقبة حميدة ،ثمار
الصرب بدا صالحهــا ،ونتاج العزيمة تلوح يف األفق،
يف هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتخرج أبنائنا وبناتنا،
ارفاً ،
متفيئني أمنًا و ً
وعيشا رغيدًا.
يف هذا اليوم تزف الجامعة الخريجني ملجتمعهم،
فحق لها أن تفخر بهم ،وحــق للمجتمع أن يفخر
بمؤسساته التعليمة الذي هؤالء نتاجها.

يف هذا اليوم ينسب الفضل ألهله ،حكومة سخرت
املمكن ،وحققت املستبعد ،ليتعلم أبناؤها ،منذ بزوغ
فجرها الثالث عىل يد امللك عبد العزيز رحمه الله ،وما
ً
وذاهبة ص ُعدًا يف سلم
زالت عىل العهد ،باذلة معطاء،
ُّ
التطور ،معانقة أممًا سبقتها قوة وتعلمًا وحضارة.
ويف هذا العهد املبــارك ،ينعم التعليم بالعناية
املعهودة ،من رجل السياسة والعلم والتاريخ ،خادم
الحرمني الرشفني امللك ســلمان بــن عبدالعزيز ـ

حفظه الله
 ،ومن ويلعهده األمني
صا حــب
ا لســــمو
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه
الله ،صاحب الرؤية الطموح ،والنظر الثاقب ،واألفق
البعيد .سدد الله الخطى ،وبارك يف الجهود.
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عمداء الكليات يهنئون ويحثون الخريجين على مواصلة مسيرة العلم
بداية جديدة

قطف الثمار

بشائر خير وبركة

د .أحمد الحركان
عميد كلية إدارة األعمال
بالرس

د .أشواق الشريدة
عميدة كلية التأهيل الطبي

د .فهد األحمد
عميد القبول والتسجيل

التخرج ليــس النهاية ،بل هو
بداية حياة جديدة من األمل والتحدي
للوصــول إىل الهدف املراد الوصول
إليــه ،فيجب عىل كل خريج أن يكون له طموح وهدف ،ويســعى بكل
الطرق للوصول إىل هذا الطموح وتحقيق الهدف املنشــود ،وانطالقا ً من
رؤيــة اململكة  2030يجب لكل خريج أن تكون له رؤية عىل املســتوى
الشخيص ماذا يريد أن يكون بعد  10أو  15سنة ،وما أهدافه العامة التي
يسعى إىل تحقيقها طيلة هذه املدة؟ ومن هنا ينطلق لتحقيق هذه الرؤية
بكل ما أوتي من قوة.
ويرس إدارة كليــة إدارة األعمال بالرس تقديــم التهنئة الخالصة
للخريجني وتفخر وتفاخر بطالبها الخريجني من جميع األقسام ،وتتمنى
لهــم حياة عملية ناجحة وتفوقا عىل جميــع األصعدة وامليادين ،يف ظل
دعم كبري ومتواصل من لدن حكومتنا الرشــيدة بقيادة ملك الحزم امللك
ســلمان ،وويل عهده األمني أمري العزم األمري محمد بن سلمان ،حفظهما
الله.

أهنــئ جميــع الخريجــن
والخريجات ،وأوليــاء أمورهم عىل
مــا بذلوه تجــاه أبنائهــم ،وإنها
ملدعاة للفخر واالعتزاز لجامعتنا تخريج طالباتها ليقطفن ثمار سنوات
من العمل الجاد ليكن أحد أساســات البناء العلمي ،والفكري ،والثقايف
لتحقيق آمال الوطن الذي قدم لنا الكثري ،ســائلني املوىل لهن التوفيق يف
حياتهن املهنية.

فخورون بكم
د .عليان الرشيدي
عميد كلية الصيدلة بعنيزة
يطيــب يل أن أتقــدم بصــادق
التهنئة والتربيكات لجميع الخريجني
والخريجات يف حفــل الدفعة الـ16
للجامعة ،وأقول لهم «يف هذا اليوم ويف
هذا الحفل الكبري ،نحن فخورون كل الفخر بكم وبإنجازاتكم وبما حققتموه
خالل سنوات الدراسة والتدريب”.
ونســعد كثريا ً أن نزف هذه الكوكبة من الخريجني والخريجات لسوق
العمل لتسهم يف خدمة الوطن ويف التطوير واإلبداع لنصل إىل الريادة العاملية
يف شتى املجاالت.
وبحمد الله وتوفيقه ،يف هذا العام ،نشــهد تخريــج الدفعة الثالثة من
الخريجني والخريجات بكلية الصيدلــة بعنيزة ،بعد أن نهلوا العلم واملعرفة
وامتلكوا املهارات الالزمة وفــق االتجاهات الحديثة يف الصيدلة وعلوم الدواء
يف ظل الدعم الكبري من لدن حكومتنا الرشــيدة بقيادة سيدي خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -وويل عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -ومتابعة
واهتمام وتشجيع معايل مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود لتقديم تعليم مميز يواكب تطلعات ورؤية اململكة العربية الســعودية
.2030
وبهذه املناســبة ،أقــول لكم أنتم ســفراء الجامعــة ،ونتطلع لرؤية
مساهماتكم الكبرية يف دفع عجلة التنمية ،واالزدهار يف هذا الوطن الغايل ،مع
تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق الدائم يف حياتكم املهنية املقبلة.

ثمرة علم
د .عبدالرحمن العطية
عميد كلية الهندسة بعنيزة

املناسبة والتي تكمن يف تخريج
كوكبة متميــزة من أبناء هذا الوطن
املعطاء ،أمضوا ســنوات يف ميادين
التحصيل العلمي ليقوموا بواجبهم
تجاه دينهم ،ووالة أمرهم ،ووطنهم ومجتمعهم.
نهنئ هــذا الوطن بقيادته الحكيمة التــي أولت مجال التعليم جل
اهتمامهــا ،وبدعم ال محدود حتى أصبحت مخرجاته منافســا قويا يف
منصات التعليم والبحث العلمي والعمل عىل املستوى العاملي.
إننا نهنئ أنفسنا ،وأهايل الخريجني ،ووطننا بهذه املناسبة الغالية،
ســائلني الله -عز وجل -لهم مزيدا من النجاح والتميز ،وأن يحفظ لهذا
الوطن قيادته الرشيدة وشعبه الكريم ،وأن يديم عليه عزه ونماءه ورخاءه.

التسلح بالعلم والمعرفة
د .ماجدة العايد
عميدة كلية العلوم
واآلداب بالنبهانية
يف هذه املناســبة الغالية أهنئ
الخريجني والخريجات الذين أمضوا
يف رصح الجامعة ســنوات وهم يف طريق العلم ،واإليمان يطلبون العلم،
ويبحثون عن الجديد ،واملفيد من املعارف ،والعلوم.
وجاء الوقت ليخرجوا إىل املجتمع وهم متســلحون بســاح العلم
واملعرفة ليقومــوا بدورهم الفاعل واإليجابــي يف خدمة دينهم وأمتهم
ووطنهم من خالل ما سيقدمونه -إن شاء الله تعاىل -من إسهامات ،ويف
ختام كلمتي أبعث التهاني ألولياء أمور الخريجني والخريجات شــاكر ًة
لهم ما بذلــوا ،حامد ًة الله عىل أن جعلهم يشــاهدون نتاج توجيهاتهم
وتربيتهم يف تخرج أبنائهم وبناتهم.

سبل النجاح
د .أسماء العمرو
عميدة كليةالعلوم واآلداب
برياض الخبراء
حــن تتمثل ســبل النجاح،
وتتحقق النظرة املســتقبلية أمام
الخريج ،يتنفس الصعداء ،ويحمد الله عىل ما أنعم وأتم ،ثم تبدأ مسرية
العمل ،وتخطيط الهدف ،وضياء الحكمة ،وصواب الرأي ،فلك يف األوىل
أبارك ،وأهنــئ ،وأدعو ،ولك يف الثانية أُحفز ،وأطلب ،وأُلحّ  ،وقد صدق
من قال:
يجعل الله للمعايل أناسا ً
وأناسا لقصعة وثري ِد

أوصيكم بتقوى الله
م .صالح الضالع
المشرف العام علىواإلدارة
العامة للصيانة والخدمات
أتوجه بالشــكر الجزيل لله
أوال ً ثم لسمو أمري منطقة القصيم
صاحب الســمو امللكــي األمري
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله -عىل رعايته
الكريمة لحفل تخريج الدفعة الـ 16من طالب جامعة القصيم.
كمــا أتوجه بالتهنئة لكافة الطــاب الخريجني ،حيث نحتفل
هذا اليــوم املبارك بتخريج كوكبة من أبنائنــا الطالب والطالبات
بعد ما نهلوا مــن العلوم واملعارف ،وأصبحوا قادرين -بإذن الله-
عىل املشــاركة يف نهضة بالدنا الحبيبة ،ك ٌّل يف تخصصه ،وأوصيهم
بتقوى الله ،والتفاني ،واإلخالص بالعمل والجد واالجتهاد.

كل يوم ترشق فيه شمس هذا
الوطن املعطــاء ..تتجىل يف ثناياه
بشــائر خري وبركــة ،ومما يزيد
البهجــة والرسور أن نــرى أبناء
جامعتنا -جامعة القصيم -قد نضج عودهم وبدؤوا مشــوار البناء يف
حفل ترشفــه القيادة الحكيمة ممثلة يف
وطنهم ..يتوجون الفرحة يف
ٍ
أمرينا املحبوب صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل
بن سعود بن عبدالعزيز ،مع امتزاج دموع الفرح والبهجة التي ترسم
البســمة عىل الوجوه ،حيث تحتفي الجامعة بتخريج الدفعة السادسة
عــرة من طالبها وطالباتها يف تناغم بهيج بني الطالب وأســاتذتهم
رضبَ الفرح فيه بأطنابه.
أيها األبناء الخريجون أحسنتم الوفاء لوطنكم الغايل ،وأحسنتم رد
الجميل لوالديكم حني أبهجتم نفوســهم بموقفكم املرشف ،وأحسنتم
ألســاتذتكم األفاضل حني رأوا نتاج جهدهــم واقعا حيا يف حمل راية
البنــاء ..فكل جيل منوط به حمل األمانة يف بناء وطننا الغايل والحفاظ
عىل ممتلكاتــه ومقدراته ،فنحن يف بلد كريــم توارثنا الكرم والجود
واألخالق والدين جيال عن جيــل ،فتواىل العطاء حتى رأينا هذا التقدم
والرقي الذي نعيش فيــه نتاج فضل من الله تعــاىل ،ثم بتوجيهات
قيــادات حكيمة وبجهــود رجال مخلصني عىل اختــاف أدوارهم..
فتخــرج الجميع من منابع مختلفة وهدفهــم واحد وهو خدمة الدين
الجليل والوطن الغايل.
ما أروع هؤالء الطالب والطالبات وقد اســتقبلوا حياتهم العملية،
وأدركــوا أهمية اعتمادهم عىل أنفســهم يف صناعة مســتقبلهم ،وما
أروعهم وقد أدركوا أن عليهم الســعي الحثيث يف إيجاد فرصة العمل
التي تناســب مؤهالتهم وقدراتهم ..واعلموا أن الســعادة وحدها ال
تكفي ،والفرح ال يجدي ما لم يكن مصحوبا بالعزم واإلرصار يف صناعة
املستقبل؛ إنكم اليوم بدأتم الخطوات العملية نحو صناعة مستقبلكم،
وهذه الخطوة تتطلب رســما لألهداف وتخطيطــا يف الوصول إليها،
وصربا ومصابرة ،وأعتقد أن الجامعة ستســهم يف توفري فرص العمل
لهم ،وســتقدم إمكاناتها من خالل يوم املهنة الذي تقيمه الجامعة كل
عام..
شــكرا لك جامعتي ممثلة يف معايل مديرهــا ووكالئها وعمدائها
وأعضاء التدريس فيها وجميع العاملني.

قادرون على خدمة
وطنهم

د .منصور الشريدة
عميد عمادة البحث العلمي
تزف جامعة القصيم الدفعة
الـــ 16من خريجيهــا الطالب
والطالبــات برعايــة كريمة من
صاحب الســمو امللكــي االمري
الدكتور مشعل بن ســعود بن عبد العزيز ال سعود امري منطقة
القصيم  -حفظه الله ،-ليلتحقوا بركب التنمية والعطاء وذلك بعد
أن نهلوا من مناهل شــتى يف مختلف العلــوم واملعارف وبعد أن
تــم تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين عىل خدمة دينهم ووطنهم
 ،وبعد أن ســخرت لهم حكومة خادم الحرمــن الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ال ســعود حفظه الله جميع اإلمكانيات من
مباني وقاعات دراســية ومعامل تدريبة ومناهج دراســية وفق
أحدث ماتوصلت اليه تقنيات العرص ومنح الطالب جميع الحوافز
التي توفر لهم ســبل النجاح  ،وبمتابعة وتوجيه مبارش من معايل
مدير جامعة القصيم االستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود
وجميع منسوبي الجامعة من هيئة تعليمية وإدارية .
وإنني أنتهز هذه املناســبة ألعرب لجميع الخريجني عن أصدق
التهاني والتربيكات بمناســبة تخرجهم داعيــا ً الله لهم بالتوفيق
والسداد وأن يكونوا أعضاء فاعلني يف خدمة وطنهم وأن يستثمروا
ماحصلوا عليه من علوم ومعارف يف مواصلة مسرية العلم والبناء
لحارض مرشق ومستقبل أفضل بمشيئة الله.
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خريج جامعة القصيم يقف حامال لواء العلم

سواعد بناء  ..لوطن معطاء

د .علي العقالء
عميد عمادة شؤون الطالب

د .سعد الدوسري
عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

إنها لســعادته غامرة بهذا
اليــوم األغر ،الــذي يحصد فيه
الطالب ســنيني ما حصدوا من
العلم واملعرفة ،عام جامعي مىض،
كان حافال بالعطاء والتميز ،يتوج
مزدان بأســتاذ الجامعة
بحفل
ٍ
األول صاحب السمو امللكي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز ،أمري منطقة
القصيم ،حفظه الله ،الذي تفخر
الجامعة بسموه الكريم وبرعايته
وحضــوره لكافة مناســباتها
وبرامجهــا املتعــددة ،موجها
ومشجعا ومحفزا.
يف هــذا اليوم يقــف خريج
جامعة القصيم حامال لواء العلم
الذي ناله خالل سنوات تعد مرحلة
بناء املســتقبل ،حيث التحصيل
والطلب والجد واالجتهاد.
ويعد حفل التخــرج بمثابة
انطالقة خريــج جامعة القصيم
إىل ميدان العمل ،متســلحا بعلم
نهله ،ومهارة أتقنها ،داخل أروقة
جامعة صقلــت موهبته وأذكت

عــوده ،فهنيئا لنا بــكل خريج
وخريجة كان التميز لهما عنوانا،
والجد برهانا ،واملثابرة ميدانا.
إن هذا اليوم يــوم من أيام
الطالب والطالبــة فرحا وتهلال
واستبشــارا ،فحق لهم به الفرح،
وحق لنا بهم االستبشــار ،وكيف
ال نفرح بهم مســتبرشين وبالدنا
تنتظر منا ومنهم املزيد من العطاء
والبناء والبذل ،بلد لم ِ
يض ّن بيشء
عن أبنائه يوما ممــا يحتاجونه،
فهــذه رصوح العلــم مشــيدة
وشاهدة يف كل مكان عىل أحدث ما
توصلت إليه الحضارة املعارصة،
ودعم سخي من حكومتنا الرشيدة
لقطاع التعليم إيمانــا منها بأن
بالعلم وحده ترتقي األمم ويعظم
شأنها يف كل املجاالت.
وإذ أكتــب يف يــوم التخرج
فإني أســعد أن أقدم التهنئة لكل
أب وأم ســهرا وأمَّ ــا وانتظرا
هذا اليوم الجميــل ليفرحا بقرة
أعينهما خريجا متعلما ،ومواطنا
صالحا ،مساهما يف مسرية التنمية

والتطوير واالزدهار ،والتهنئة لكل
أســتاذ بذل ونصح ووجه ورأى
ثمرته صالحة طرية مرشفة.
ويف الختام أتوجه بالشــكر
والتقدير ألمــر املنطقة املحبوب
عىل اهتمامه بقطاع التعليم وأهله،
وما حضوره هذا اليوم إال دليل عىل
ذلك وخالص وصادق الدعاء بأن
يحفظ الله عىل بالدنا دينها وأمنها
وأمانهــا ،وأن ينرص قواتنا الذين
يحمون بالدنا ،وأن يرد كيد األعداء
يف نحورهم ،وأن يحفظ لنا سيدي
خادم الحرمــن الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز -حفظه
الله -وســيدي ســمو ويل عهده
األمني صاحب السمو امللكي االمري
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،
حفظه اللــه ،وأن يديم عىل بالدنا
نعمة الرخاء واالستقرار.

إنه ليــوم بهيج تنثر فيه املنطقة تباريح الفــرح برعاية كريمة من صاحب
السمو امللكي األمري الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ،أمري منطقة
القصيم ،حفظه الله ،امللهم واملحفز لشــباب املنطقة والوطن ،وبه تزدان جامعة
القصيم وتزهو بأبنائها وبناتها ،وتهنئهم بمنجزهم بعد ســنني الجد واالجتهاد،
والنهل من معني العلم واملعرفة واكتساب املهارات والخربات ،وها هم اليوم يجنون
ثمار غرسهم وحصاد زرعهم؛ فهنيئا ً لهم ولوالديهم وملحبيهم هذا املنجز.
هنيئا ً لربان الســفينة معايل مدير الجامعة األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ولســعادة الوكالء والعمداء
ومنســوبي الجامعة؛ وهم يرون هذه الكوكبة املتميزة من الخريجني ينطلقون إىل ميادين العمل والعطاء ،ليكونوا ســواعد
بناء ولبنات نماء لهذا الوطن املعطاء .وإذ أهنــئ الخريج ،فإني أوصيه أوال بتقوى الله -عز وجل -وابتغاء مرضاته يف كل
عمل يقوم به ،وثانياً :فإن التعلم ال ينقطع بالتخرج ،بل مســتمر ما بقي اإلنســان ،فلتحرص عىل نهل ما يفيدك يف حياتك
العملية واملهنية.
وأخرياً :فإن هذا الوطن قد احتضنك ورعاك ووفر لك كل وسائل الرفاه واألمن ،وهيأ لك أسباب النجاح ،وحقه أن تكون
خري عون وعنرصا ً مساهما ً يف رفعته وشموخه.

األمل المنشود

أ.د .محمد الدغيري
عميد عمادة الدراسات العليا

لوطننا الغايل تهنئة خاصة بهذه الكوكبة الجديدة من حملة املاجستري
والدكتوراه التي ستنخرط يف جسد املجتمع ،لرتفع من شأنه وتبذل جهدها يف
سبيل رقيه ونهضته ،بما حصلوه من علوم مفيدة أثناء دراستهم يف جامعة
القصيم التي لــم تدخر جهدا ً يف تأهيلهم ورفع كفــاءة أدائهم ،ولذا فإننا
ندعوهم للتكاتف مع قيادتنا الرشــيدة التي عزمت عىل نهضة هذا الوطن،
وصاغت له الرؤية وهيأت له دروب النجاح بأن يكونوا خري عون إلعالء راية مملكتنا فهم األمل املنشود.

ﺣــﻔــﻞ ﺗــﺨــﺮﻳـــﺞ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
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خريجو الجامعة :اليوم تحول حلمنا لواقع..
ودموع الفرح أنستنا تعب السنين
فرحه

انتهى المشوار

اختلطت ُدمُو ُع فرحتِي ِبتخ ُّر ِجي،
عني
وداع أحِ بّتِيِ ،ف غمضةِ ٍ
وحُ زنِي ِب ِ
ُ
م ّرت أيّامُنا ،وها نحن اليوم نجنِي
قِ طافنا ،ونو ِّد ُع أحِ بتنا ،واملكان ا ّلذِي
األمس
ضمّ نا ،ه ِذ ِه ُســن ّ ُة الحياةِ ،ب ِ
التقينا ،واليوم افرتقنا ،ولكن فرحنا
بتخرجنا ينسينا أملنا.

واىل هنا ينتهي مشــوار  ٥سنوات
يف جامعتي الحبيبة  ،شكرا ً والديّ
عىل تشــجيعي لتجاوز املصاعب
يف الجامعة  ،شــكرا ً اساتذتي عىل
تعليمي كل ماهو ينفع يل ولبالدي
الغالية شكرا ً لكل من كان عونا ً يل
يف دراستي الجامعية .

عبدالعزيز أحمد العريني  -كلية العلوم واالداب باملذنب

إبراهيم صالح التويجري  -كلية العمارة والتخطيط

مثابرة واصرار

اللهم لــك الحمد حتى ترىض و لك
الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد
الرضا .
مرت سنوات الدراسة كلمح البرص،
تحمل يف طياتها كثريا ً من الذكريات
من فرح و خوف و صعوبة ،لكنها
انقضت بتوفيــق الله و باملثابرة و
اإلرصار  .و قد بدأ األن مشوار جديد
مختلف و أتمنى لكم إجتيازه كذلك .
فأحببت أن أُشارك زمالئي الخريجني فرحتهم بهذه الكلمة البسيطة .

فخر واعتزاز

ال يسعني أن اصف شعوري يف هذه
اللحظات التي أقف بها أمام الجميع
وأنا قد أنهيت أهم مرحلة يف حياتي
 ..تلك اللحظات التي تُسعد والداي
واخواني وأحبابي  ..تلك اللحظات
التــي أرفع بهــا رأيس فخورا بما
انجزت ساعيا لخدمة وطني
عبدالرحمن صالح املرشد  -كلية طب األسنان

رائد خلف املطريي  -كلية العلوم و اآلداب باملذنب

بشت التخرج

خريج
كلمات ّ

مشاعر "ممتعة" مختلطة تجتاحني
اآلن ،فرح للتخرج بإمتياز ،وشوق
للمستقبل ،وحزن عىل فراق أسوار
"العمــارة والتخطيــط" ففيها
تبلورت شخصيتي وتطورت و جزء
كبري من ذكرياتــي يكمن هناك..
شكرا ً لوالديَ ووطني ،شكرا ً ألخوتي
وأخواتي ..فتخرجي إهداء لكم.
حاتم عبدالرحمن الخمريي  -كلية العمارة والتخطيط

يوم الجائزة

اليوم يوم الجائزة يوم حصاد الزرع
وجمع الغرس وقد شارفنا عىل بدء
حياة جديدة .تســلحنا بما تعلمنا
وترسبلنا بمــا تفقهنا ولعله يكون
عند ربنا حجة لنا.
وإني ألنتهز هذه الفرصة بشــكر
الله ثم شكر قيادتنا الحكيمة عىل ما
توليه للعلم وأهله كما أشكر جامعة
القصيم التي حضنتنا وقدمــت لنا كل غال ونفيس حتى أصبحنا يف
هذه املكانة الرفيعة.
عبدالله غالب الرشيدي  -رئيس النادي الطالبي بعقلة الصقور

آخر المشوار
الدراسي

 6سنوات من
الجهد

سنرتدي بشــت تخرجنا ،ونسمع
أصوات تصفيق مــن حولنا ،نرى
فرحة جميع أصدقائنــا وأحبابنا
لنا هذه اللحظات التي انتظرناها،
ســنرفع قبّعات تخرجنــا توديعا ً
لســنوات جميلة مضــت ،فيا رب
تمّ م فرحتنا بتوفيقك؛ دكتور وليد
الجرايحي شكرا من القلب ولجميع
أعضاء هيئة التدريس ملا قدموه لنا من وقتهم الثمني وعلمهم شــكرا
لكم .

إن من أبــرز االنعطافــات التي
يواجهها الطالب يف حياته و يبقى
عبقهــا يف ذاكرتــه  ،وصوله آلخر
املشــوار املنتظر الذي بذل له ك ّل
جهد و سهر وتعب يف سبيل تحقيق
ما تمنّى تحقيقه يف كونه فردًا يســعى لخدمة دينه و وطنه يف شتّى
املجاالت والتخصصات  ،وما هذا إال ّ رد للجميل الذي أسداه له الوطن
منذ سنوات دراسته األوىل إىل آخر يوم يودّع فيه الجامعة عىل خري ذكر
 ،فيوم التخرج بال شــك هو يوم للتاريخ لكل طالب وطالبة فالحمد
لله عىل التمام .

وبعد ست سنوات من الجهد والبذل
والعطــاء ها نحن نســعد بفرحة
تخرجنا ،بحمد اللــه وفضله ومن
ثــم دعم من هم حولنــا بداية من
الوالدين واألهل واألصدقاء ونهاية
بأســتاذتنا األفاضل فشكرنا لهم
ال يكفي ،وألنوفيهم حقهم إال بالدعــاء ،فالتعب ذهب ولم يبقى إال
الذكريات الجميلة ،وأملنا بالله توفيقا ً لنا يف مستقبل أيامنا.

خالد عايض الرشيدي  -كلية الهندسة بعنيزة

عيل بن يوسف النقيدان  -كلية الصيدلة

عبدالرحمن ابراهيم الفايز  -كلية الصيدلة

Scanned with CamScanner

لحظات العلم
 ..مرت بسرعة

الحمد لله عىل التمــام والكمال ..
 7ســنوات  ..بدأت بحلم ثم رغبة
وشغف ويف وقت التخرج اصبحت
اكثر مــن ذلك ..لحظــات جميلة
م ّرت برسعة  ..شكرا ً العضاء هيئة
التدريس  ..شكرا ً لزمالئي الطالب .
بدر الختييل – كلية الصيدلة

ها أنا اليوم خريجة متألقة بعد تس ّلق سلم الستة عرش عاما ،بذلت فيه
ما بذلت من جهد ووقت حتى وصلت بفضل من الله.
فشكرا ً جامعتي التي ساعدتني عىل االرتقاء والتميز.
مشاعل إبراهيم الخزيّم
قسم االقتصاد والتمويل  -كلية اإلدارة واالقتصاد

النجــاح كضوء الصباح ،تراه مع شقشــقة انتصاراته ،وتنصت إىل
تغريــد إنجازاته ،وتلمّ س نتائجه عــى أرض الواقع ،وال يمكنك أن
تحجب ضوءه!
وها أنا اليوم تخرجت بعد ســنني من الكفاح والصرب ،لم يكن األمر
سهالً ولكن لوال أن الله مكنني ملا وصلت أبدا..
ً
شــكرا ً لوالدتي أوال ً ثم لوالــدي وملن آمن يف ّ وأخربنــي مرارا أنني
أســتطيع..أمي ها أنا أهديك تخرجي ،أخربي أولئك الذين قالوا لك
ذات يوم بأن ابنتك لن تصل ولن تستطيع النجاح يوما ما.ولكل عثرة
ومــرارة ظننت أنها لن تمر وبفضل من الله هانت ..وملن ما زال عىل
مقاعد الدراسة ،هي أيام وإن طالت ستنتهي ،فاعقد عزمك واتكل عىل
الله دائما ،ولن يخيب الله مسعاك أبداً.
أمرية حسن الحربي
قسم نظم املعلومات اإلدارية  -كلية اإلدارة واالقتصاد
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خريجات الجامعة :اليوم بداية المشوار الحقيقي في الحياة..
وفرحة التخرج تستحق العمل ألجلها
حلمــت أن أصبح أحد طالبك ،وبذلت قصارى جهدي للوصول إليك،
وبفضل الله تحقق الحلم ووصلت إليك بعد عناء املسرية ،وها أنا اآلن
خريجة ،وهذا بفضل من الله ثم دعم والدي الكبري تجاهي ،فشــكرا ً
معلمي وزمالئي ،ال يمكن أن تغادر
لكل من أســدى يل معروفا من
ّ
أســماؤكم ذاكرتي ،فيا جامعتي ابعثيني إىل مستقبل زاهر ،واجعيل
مني فردا ً نافعا ً لخدمة مجتمعي.

لحظة لطاملا انتظرتها  ..وحلمت بالوصول لها
يف حكاية اكتملت فصولها ..بعد سنني من االجتهاد
ها أنا أقول بكل فخر  ..تخرجت ولله الحمد .ما كان من توفيق وتميز
ورقــي إال بالله ومع الله .فالحمد لله عىل ما وهب وأعطى .شــكرا
جامعتي الغالية..
شكرا ً ألمي..شكرا ً ألبي ..

فالحمد لله حمدا ً يليق بجالل وجهك وعظيم سلطانك.

العنود عبدالله الصمعاني
قسم إدارة األعمال -كلية اإلدارة واالقتصاد

رغد أحمد الرقيبة
قسم االقتصاد والتمويل -كلية اإلدارة واالقتصاد

رنيم عبدالله الراجحي
قسم االقتصاد والتمويل  -كلية اإلدارة واالقتصاد

باألمس كان مُجرد خربشــات يف مذكراتي ومجموعة أفكار ،واليوم
تحول لواقع ،واليوم يدي بيد من شاركني عمري وفرحتي جنتي أمي
وأبي الستالم وثيقتي وجني ثمار تعبهم بي ،الحمد لله عىل التمام.

َ
ســـأتخرج من جامعة القصيم ولكن بمعنى آخر سـأتخرج ليس
ً
ً
تخرجا نهائيا ،بل تخرج ينهي مرحلــة البكالوريوس وهي مرحلة
عظيمة وجميلة جداً ،سأنهي ســنوات لطيفة وسأبدأ بسنوات أعظم
منها ،يا رب ّ
بلغني التمام ،وحُ سن الخِ تام.

التخــ ّرجُ هو الفرحة املنتظرة التي نحلم بها جميعاً ،وهو األمل الذي
يُدغدغ قلوبنا يف ك ِّل وقت وحني ،وبمج ّرد أن نبدأ الدراســة يظ ّل حلم
التخــرج يُراودنا يف ك ّل يوم يميض عليــه ،فالتخ ّرج هو الغاية وهو
يقولون دومً ا ّ
َ
إن أعظم فرحة هي فرحة النجاح والتخ ّرج،
الهدف ،لذلك
ّ
ألن التخرج يعني االنطالق إىل الحياة العملية وبداية املشوار الحقيقي
يف الحياة ،فإن فرحة التخ ّرج فرحة تستحق العمل ألجلها.

شيخة العنزي
قسم إدارة األعمال -كلية اإلدارة واالقتصاد

رقية عبدالعزيز الحسن
قسم إدارة األعمال  -كلية اإلدارة واالقتصاد

ها أنــا أصعد عىل عتبة التقدم والنجاح بفضل والدتي وتشــجيعها
يل لتحقيق حلمي الذي ســعيت من أجله يف الصغر ،وتمنيت يف هذه
اللحظات الجميلة لو كان والدي معي يشاركني فرحة تخرجي.

لحظات التخرج واإلنجاز والفرح مغمورة بنســيم الحُ زن لوداع هذا
الرصح العظيم ،فيه عِ شنا أجمل اللحظات ،جمعتنا بأطيب الصداقات
ونهلنا فيها أنفع العلوم.

أسماء عيل الزغيبي
قسم نظم املعلومات اإلدارية  -كلية اإلدارة واالقتصاد

رغد حمد الفريح
قسم االقتصاد والتمويل  -كلية اإلدارة واالقتصاد

عند التخرج من جامعتي الغاليةتختلط املشاعربني فرح التخرج واالنتقال إىل مرحلة جديدة هي مرحلة العمل والعطاء ،وبني ألم الفراق لجامعتي
بجميع تفاصيلها ،وهذه ســنة الله يف البرش ،فهم يتقلبون بني فرح وحزن ،مضت أربع سنوات كانت مليئة باملواقف والدروس العلمية والحياتية
الرتبوية.
شكرا ً لوالدَيَّ الكريمني،ثم شكرا ً لألساتذة األفاضل املعلمني واملعلمات ،ثم الشكر للزميالت الكريمات ،فقد ّ
كن صحبة طيبة مجتهدة مثابرة.
شكرا ً وطني الغايل علمتنا اليشء الكثري ،ونعدك -بإذن الله -أن نعطيك من أرواحنا ما يسهم يف علوك ورفعتك.
اللهم احفظ بالدنا ووحدتنا واجتماع كلمتنا.
ا ُمل ِ
حاسبة :عفراء بنت حمد الراجحي
مرت السنون دون أشعر بها لترسق
مني أجمل دقائق حياتي ،تعلمت الكثري واكتســبت الخربة وتلقيت
املعرفة
وتعلمت من دكتوراتي العزيزات املعرفة وتأثرت بهم..
هذه الســنون أضافت لشخصيتي الكثري من الخربات والعلم والصرب
واإلنجاز واألمل والقوة،
أقف اآلن يف نهاية إنجازي وكيل فخر بكل لحظة استغللتها يف تطوير
نفيس وذاتي نحو مزيد من املعرفة،
ها أنا اآلن أعرب عن فرحي وإنجازي الذي طاملا تمنيته وهو نيل درجة
املاجستري والحمد لله كلها شهور.
آالء محمد الربيعان
كلية العلوم واآلداب بالبكريية
ســأكتب حكاية الحرف بعيدا عن التفاصيل وبعيدا عن حرقة األلم
وقسوة الوداع..
يف كليتي الجميلة ..كلية البكريية التقينا واجتمعنا ووضعنا بصماتنا،
يف كليتنــا كانت أول الطرق لتحقيق أهدافنــا ،وجمعت بيننا رابطة
األخوة .وداعا كليتنا ،وداعا لتلك الذكريات الجميلة واملواقف الظريفة
منها والحزينة ،حقا ً سأفتقد هذه السنوات وال أظن بأنها ستتكرر.
أشواق عايض الفريدي  -كلية العلوم واآلداب بالبكريية

رسالة أبعثها بكل الحب والتقدير واالحرتام
أرى قلبي حائزا أو لساني عاجزا ً أو قلبي غري قادر عىل النطق بعبارات
الشكر والعرفان عىل تقديركم الجميل الذي لن أنساه يف حياتي.
غيداء العريني  -كلية العلوم واآلداب بالبكريية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،ســتنتهي مسريتي الجامعية
هذا الرتم ..وبكل فخر ســأصبح خريجة اللغة العربية لغة القرآن..
املشــاعر جميلة بكل معانيها ولله الحمد ،أســأل أن ينفعني فيما
تعلمت.
وكل الشــكر إىل دكتوراتــي الجميالت عىل جهدهــن وتعبهن مع
الطالبات .الحمد لله أوال ً وأخرياً..
الهنوف فرح العتيبي  -كلية العلوم واآلداب بالبكريية

للســطر األخري من الكتاب الذي كان نداء بداية االختبار أرسع منه
يف الوصول وللســؤال األخري الذي كان وقــت االختبار أرسع منه يف
االكتمال ،لدعوات أمهاتنا وللطريق الطويل وألوراقنا املرتاكمة ها قد
اكتمل املسري ..

أحالم الكوير
قسم املحاسبة -كلية اإلدارة واالقتصاد
عندما تعجز األحرف عن التعبري لِقلوب أشبه بكثري من بياض الثلج
وأجمل من قطرات الندى ،أســطر لكم كلمة واحدة ودعوة ســتظل
عالقة بلساني لكم..(شكراً)
لجميع أعضاء كليــة االقتصاد واإلدارة من أعضــاء هيئة تدريس
وإداريني وموظفني عىل دعمكم الدائم يل ومد يد العون ملساعدتي عىل
التحصيل الدرايس ،وأســأل الله -العيل العظيم -أن يجعلني وإياكم
من أهل اليمني.
أزهار أحمد الحسون
قسم االقتصاد والتمويل  -كلية اإلدارة واالقتصاد
للتخرج ألوا ُن مشاعر ،والحز ُن له لو ٌن باهت وظ ٌل ال يكا ُد يُرى،
والفخر يُنشد ويرت ُل باإلنجاز يف األرجاء،
وبينهما دمو ٌع وعناق لألروقة واألصحاب،
وفوق ك ِّل ذاك يطغى الفرح والبهجة..
شكرا ً ملن بذل وأعطى،
وملن أسهم وأفنى،
َ
أحسن ثم أحسن..
وملن
كثوان معدودة..
شكرا ً لسنني البداية التي أبرصنا مرورها
ٍ
وكل عزائنا أن الجامعة لم تكن نقطة البداية ولن تكون الختام.
نجود عيل العليان
قسم املحاسبة  -كلية اإلدارة واالقتصاد
التخرج شعور جميل ويعطينا شعور السعادة والفرح ،ألنه يأتي بعد
جهد كبري.
عائشة الرشيدي  -كلية العلوم واآلداب بالبكريية
أما بعد فال يشء يضاهي فرحة التخرج ،فتعب السنني وسهر الليايل
قد حصدته ،وأنا اليــوم عىل أعتاب التخرج وفرحته ،ولقد عشــت
السعادة الحقيقية بكل معانيها ،وأيام جميلة ،وشعور التخرج شعور
عظيم ،والحمد لله عىل إنجاز هــذي املرحلة الجامعية وإتمامها عىل
أكمل وجــه ،والفضل لله ثم لوالديّ عىل تشــجيعهما يل .وكيل فخر
بجامعتي وبتخصيص اللغة العربية
أمل صالح الزبن  -كلية العلوم واآلداب بالبكريية
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خريجو الجامعة :لحظات االنجاز والفرح تمتزج بالحنين لوداع صرح
عظيم عشنا فيه أجمل اللحظات
اليوم تختلط عندي مشــاعر الفرح والحزن يف وضع نقطة أختم بها مسرية روايتي التعليمية ،وأعلن للعالم
أجمع البدء برواية مســرتي الجديدة تبدأ بكلمات قســم يرتدد صداها أبد الدهــر ،أراقب الله يف مهنتي
ومسؤوليتي ،يتدفق يف دمي روح الحماس والحب واإلخالص والوالء لخدمة وطني بكل فخر.
شكرا ً لجامعتي ،شكرا ً لكل من علمني حرفا ،ما زلت أذكر توجيهاتكم وسأسري عىل خطاكم ،وسأطرق دوما
أبواب السماء بدعوات أحتضن بها أسماءكم.

شكرا ً ملن أضاؤوا ليل سمائنا فاتخذنا منهم مرشــدا ً وموجها ً لنا يف طريق حياتنا ،واتسع نورهم وانترش،
شكرا ً ملعلمينا الذين سخروا طاقاتهم إلعدادنا للمستقبل.
شكرا ً لعنوان العطاء ورمز اإليجابية.
طوبى ملن بالعلم شيدوا رصحا..
تفنى الدهور وال يفنى ذكرهم.

أروى عبدالرحمن صالح السعيد  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

رنا سالم عبدالعزيز القرزعي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

وأنوار التمّ ام لنا تج ّلت ولوال الله ما كنا وصلنا ،جزى الله من علمني
علماً ،ووهبني وقته وعلمه ،فزادني علما ً ومهارة.
شكرا ً لكم دكتوراتي وأستاذاتي الغاليات نرشتن لنا أثركن.

لحظة لطاملا تمنيناها وحلمنا بهــا وزرعنا أحالمنا وردا لها ،لحظة
تعبنا ألجل أن ننالها ،اجتهدنا وثابرنا لنصل إليها.

أنا خريجة هذه الســنة ،أنا جهد السنني ..دخلت جامعة القصيم عام
 ،2011رغم الظروف كافحت ولم أستسلم آلخر لحظة  ..2019بإذن
الله سأكون خريجة ،يا رب التمام آخر خريجة من جيل الطيبني..

رغد العقال  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

رهف يوسف السالمة  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

غـادة املطريي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

ها هي األيام تقرتب سينتهي مشواري ويعلن اسمي خريجة ،وأنتهي
من مسرية وكفاح 16سنة ،ربي أسألك توفيقا يالزم خطاي ،وراحة
يف نفيس ،وتيسريا ألمري وحياة أجمل.

ال إلــه إال هو له املحامد والتقى ،حمدا ً غفرياً ،وله الشــكر األجزل يف
فرح عم الدنيا وتجمــا ..ها أنا والصحاب قد نلنا ا ُملنى أنعم به حلم
ٍ
قد المس الروح ،واعتىل وتفتحت ورد األرواح وازدانت تبسما وتيقنت
وتفان.
النفس أن (إن مع العرس يرسا) ،وتحقق الحلم بعد جهد
ٍ
بُرشى يحيى سالم الغشام  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

التخرج هو شعور رائع ال يشعر بقيمته إال من تعب وثابر يف تحقيق
هدفه وحلمه ،استمروا بتحقيق األهداف حتى بعد التخرج الجامعي.

التخرج كضوء الصباح تراه مع شقشقة انتصاراته وتنصت إىل تغريد
إنجازاتــه ،وتلمس نتائجه عىل أرض الواقــع ،وال يمكنك أن تحجب
ضوءه ،فـــمثابرتك رس تخرجك ..إرصارك رس تفوقك ..وصربك رس
تميزك .فألف مربوك لخريجات عام  ، 2019ومنها لألعىل ،بإذن الله.

إىل زميالتــي الالتي جمعني بهن طلب العلم .إىل كل من أســهم يف
تعليمي ومن أوصلني بعد الله لهذا املســتوى ..إىل كل أســتاذاتي
ودكتوراتي .ها نحن عىل أعتاب الفراق بعد اجتماع طويل ..اجتمعنا
عىل خري وسنفرتق عىل خري إن شاء الله ..كنا معا ً أربع سنوات متتالية
وأيقنت بعدها بالفراق ،ولكنني ال أنىس ما فيها من ذكريات ،وها هو
استحال البقاء وندر اللقاء ،هذه أصداف من عمق بحري أبعثها .إىل
من هن أجمل مما سطرته يداي ،مناي ورجائي أن تجد من قلوبكن
القبول.

أمل صالح عبدالله العتيبي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

جواهر عبدالله املطريي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

تهاني قاعد العتيبي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة
كلماتي ال تريد أقالما ً وأحبــاراً ،إنما كتبتها بمداد القلب لتبقى حيّة
بالخري مدرارة ..ها أنا يف موقفي هذا أســتلهم عباراتي وأســرجع
رشيط ذكرياتي ،ع ّلني أذكر يوما ً عشته يف أكناف هذه املدرسة ..ع ّلني
بيتي الثاني الذي طاملا عشت فيه ،أرشف العطف والحنان
أذكر يوما ً َ
خلق
الكايف .وأنهل من نبعه العلمي النقي الصــايف .تربينا فيه عىل ٍ
رفيع وتحصنّا بحصن املحبة املنيع ..نعم إنها األيادي التي مدّت لنا يد
العون وأشعرتنا باألمل ..إنها الشموع التي احرتقت لتنري لنا الطريق
األمثل ،إنها العيون الســاهرة اعتادت أن تكون دؤوبة يف العمل .إنها
األجساد املتعبة التي تعطينا دون كلل أو ملل.
حقا ً عجز لســاني عن التعبري ،وعجزت خطاي عن املســر ..وقلبي
منفطر أسري ،ونفيس ما زالت بحق مدرستي يف تقصري ،آه كم أتمنى
لو أر ّد بعض الجميل ،ومَ هما قلت فما زالت نفيس بشأنكم يف تقصري.
غيداء البقمي  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

ُ
أربعة أيام وليست أعواما،
حصا ُد مسافة السنني التي مَ َضت وكأنها
َشملت الجُ هد بأعىل درجاته والعزيمة واإلرصار..
بدأت بالتحدي لذاتنا ثم انتهت بما استحقت أنفسنا أن تناله "واقع
جميل أعيشه اآلن" ،تعلمت منهأن أكون بَطلة اللحظة َ
والقادم.
أثمر يف نَفسـي ِبذرة العَ طاء .مألني بحُ بها وأهداني ُسبل إتقانها   
أمانة عَ ظيمة أدركتها  .وثُم أن مُجمل سعادتِي تكتمل
ً
بـــابتسامة تَعلوا ِشفاه مَ ريض قد اغرورقت عيناه دمعا إثر وَجع
أنساه ُ
طمأنينة النَوم
َ
َ
فسخرني الله له ليجعل بيدي ما هوا دواء وسكن بدَنه.
أوصاف فهد الزلفاوي  -كلية العلوم واآلداب بالبدائع

لك الشــكر يا من ال يستحق الشكر والحمد سواهـ عىل ما أنعمت به
عيل ّ من إتمام هذا اإلنجاز العلمي ،والشكر موصول للوالدين الكريمني
عــى البذل والعطاء ،والشــكر للزوج الذي له أيّد بإكمال املســرة
العلمية ،والشكر لألزهار الجميلة أطفايل جنة الدنيا عىل تحملهم أيام
الدراسة ،وال أنىس قسم الفيزياء واألستاذات الكريمات شموع الحياة،
فشكرا ً لكم جميعاً.
جواهر فهد الشمري  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

ال يسعنا التصديق أن أســعد لحظاتنا قد حانت أخرياً ،أتقدم إليكم
بالشكر واالمتنان عىل ما قدمته كلية العلوم واآلداب بالبدائع من دعم
وإنجازات كثرية طوال مســرتنا الجامعية ،لقد كنتم حقا ً متميزين
بعطائكم الكريم ،شكرا ً لكم من أعماق قلوبنا.
رغد املنيع  -كلية العلوم واآلداب بالبدائع

نجود إبراهيم نارص الرحياني  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

ال بــد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخرية يف الحياة الجامعية من وقفة
نعود إىل أعوام قضيناها يف رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين
قدموا لنا الكثــر ،باذلني بذلك جهودا كبرية يف بناء جيل الغد لتبعث
األمة من جديد ...
وقبل أن نميض أقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير واملحبة إىل
الذين حملوا أقدس رسالة يف الحياة ...
إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة.
سهى بنت إبراهيم الشامخ  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

أيام قليلة تفصلني عن نهاية سنني طويلة من العلم واملعرفة ،سنني
مضت يتخللها الكثري من الذكريات ويش ٌء من الجهد والتعب ،شكري
وامتناني لجميع منسوبات كلية البدائع عىل كل جهد بذلوه يف سبيل
رفع مستوى العلم ،وغرس حب االجتهاد والتعلم يف قلوبنا.
رنيم الصقية  -كلية العلوم واآلداب بالبدائع

يرسة ،لكن معيّة الله ولطفِ ه كانت بلســمً ا
(البدايــة لم تكن مُ َ
ّ
ُ
اطمأن واســتكان ،وأكملت غايتي الكربى وهديف
لقلبي حتى
النبيــل ،..بذلت ما بوســعي ،وها أنا اليوم أحقق حلمي ،ول
أمي فض ٌل عيل ّ كانــت خري محفزة ومُ عينة يل ،فلك الحــم
د ربي عىل التمام وبلوغ املــرام ،والشــكر لله الذي وفقني
لتحقيق طموحي وها أنا أُعانقه.
أسماء الهطالني  -كلية العلوم واآلداب بالبدائع
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أقدم شكري وامتناني ملن كانوا سببا يف استمرار واستكمال مسريتي
التعليمية ،ومن حفزني عىل املثابرة واالستمرار ،أقدم لكم أجمل
عبارات الشكر واالمتنان من قلب فاض باالحرتام والتقدير لكم.

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي ال یستحقه
إال أنتم ،إلیك یا من كان له قدم الســبق يف ركب العلم والتعلیم ،إلیك
یا من بذلت ولم تنتظر العطاء ،إلیك أھدي عبارات الشكر والتقدیر.
أمنیتي :بعد التخرج أبدأ حیاتي العملیة.

دائما ھي كلمات الشكر والثناء تكون يف غایة الصعوبة عند صیاغتھا،
أقدم لكم جزیل الشكر عىل جھودكم الجبارة..
وأنتم بعد الله لكم الفضل يف تفوقنا ..بارك الله فیكم وفیما أعطاكم،
ونفع بكم الجمیع وأتمنى من الله تعاىل أن أستكمل الدراسات العلیا..

مشاعل حمود املطیري  -كلیة العلوم واآلداب برضية

مناهل الحربي  -كلیة العلوم واآلداب برضية

فایزة سالم املطیري  -كلية العلوم واآلداب بعنيزة

ھا نحن عىل عتبة التخرج نقف سویا.
أحالمنا ما زالــت تنتظر ،وألن لغة التمیــز ال تنتھي بمجرد انتھاء
مرحلة ،بل تبدأ منھا ،فنفوســنا ما زالت ظامئة متعطشة لعمل آخر
أكرب وأكرب.

ھا نحن الیوم (خریجات متألقات) بعد ســنوات بذلنا فیھا ما بذلنا
وأعطینا حتى ارتقینا ..ھا نحن عىل عتبة التخرج نقف ،واآلن سنودع
مســكنا ..ومشــاعر واحدة تجمعنا ..ودموع نخفیھا فتفضحنا..
فباألمس ..كان كل يشء جمیال ســويا ..اعتادت أقدامنا أن تطأه كل
صباح.

مھما تقدمنا ُ
وفتحت أمامنا الطرق ووصلنا لكل ما نحلم به ،علینا أن
ٔ
نتذكر من كانوا سببا بنجاحنا ،من ساندنا وامسك بیدنا لالستمرار،
من وجودھم حفزنا وشجعنا ،فمھما عربنا لھم فالكلمات قلیلة ،لھذا
أقدم لكم ھنا أجمل عبارات الشكر والتقدیر ،إن قلت شكرا ً فشكري
لن یوفیكم ،حقا ً سعیتم فكان السعي مشكوراً.

وفاء فھد محمد العتیبي  -كلیة العلوم واآلداب برضية

أفنان دحيم الحربي - /كلية العلوم واآلداب بعنيزة

لكل مبدع إنجاز ،ولكل شكر قصيدة ،ولكل مقام مقال ،ولكل نجاح
شكر وتقدير ،فجزيل الشكر نهديك ورب العرش يحميك

عرب نفحات النســيم وأريج األزاهري وخيوط األصيل أرسل شكرا ً من
األعماق لك .شكرا ً لك من أعماق قلبي عىل عطائك الدائم.

منرية مخلد الحربي -كلیة العلوم واآلداب برضية

إبتسام حييان الحربي -كلیة العلوم واآلداب برضية

حنان سعد الحربي  -كلیة العلوم واآلداب باألسياح

كلمات الثناء ال توفيك حقك ،شــكرا ً لك عىل عطائك .إن قلت شــكرا ً
فشــكري لن يوفيكم ،حقا ً سعيتم فكان الســعي مشكوراً ،إن جف
حربي عن التعبري يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبرياً.

تُحلق الطيور مغردة يف ســماء الكون ،عرب فضاء تملؤه نجوم المعة،
التقي حافظ اآليات يلهج بها ليل نهار ،لك شكرا
ذلك هو قلب املؤمن
ّ
وتهنئة.

بكل الحب والوفاء وبأرق كلمات الشــكر والثناء ،ومن قلوب ملؤها
اإلخاء تتقدم بالشــكر عىل تفانيها يف عملها .بشــوق األزاهري وعبري
األقحوان وروائح املســك وبصوت الفرح ينبثق صوتي  .من ال يشكر
الناس ال يشكر الله.

بشاير فهد الزيد -كلیة العلوم واآلداب برضية

رغد املنديل -كلیة العلوم واآلداب برضية

أفتخر كوني أنتمي لقســم تصميم األزياء ..رأيت بعيني ذلك اإلنجاز
وتلمسته بدراســتي الحمد لله دائماً ..حتى إنني رأيت االعتماد قبل
تخرجي ،عشــت كل تجهيزات الكلية لالعتماد ،وأخريا ً تم بحمد لله
وأنهيت سنوات دراســتي بكلية ال أنىس كوني فيها متميزة ،وأفخر
كوني كنت من طالباتها.

بأصدق املشاعر وبأشــ ّد الكلمات الطيبة النابعة من قلب ويف ّ ،أقدم
شكري وامتناني ملن كانوا سببا يف استمرار واستكمال مسرية حياتي،
إليك يا من كان له قدم السبق يف ركب العلم والتعليم ،إليك يا من بذلت
ولم تنتظر العطاء ،من وقفوا معي بأش ّد الظروف ومن حفزوني عىل
املثابرة واالســتمرار وعدم اليأس ،أقدم لكم أجمل عبارات الشــكر
واالمتنان من قلب فاض باالحرتام والتقدير لكم.
أمل الفهيد  -كلیة التصاميم

بأي القصيد نعرب ويف كل ملسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر..
نبدأ بالشكر إىل الله ..ثم أمي وأبي ..سعيتما فكان السعي مشكورا،
وإن جــف حربي عن التعبري لكما ،ففــي القلب صفاء الحب تعبري،
والشــكر موصول إىل جامعتي وإىل دكاترتي وأساتذتي يا من صنع
املجد بفضلكم ،واستقيت منكم العلوم واملعارف ..أرجو أن أنفع بها
بالدي جيال بعد جيل.

كنت أتمنى يوما أن أصبح مصممة ،وها أنا اآلن مصممة أزياء بفضل
الله ثم عميدتنا ،ودكاترتنا الجميالت صربن وتحملن من أجل أن ننال
هذا اللقب الكبري ،تعبن معنا جعلننا نعيش عالم التصميم.
شكـرا ً لعطائكـم ،لتفـاعلكم.
دمتـم متميـزين ودام عطاؤكـم.

عائشة سليمان الرشيدي  -كلية العلوم واآلداب بعيون الجواء

غادة الخضري  -كلیة التصاميم

تقاربت العتبة األخرية ..اللهم تمم الخطى وبارك املسري ..نشكر الله
تعاىل عىل ما وصلناه به من عل ِم ومعرفة ،والشــكر ألمي وأبي ،وإن
التعبري لن يوفيكما.

ليوم أرشقت شمس صباح جديد ميلء باملشاعر املختلقة يف القلوب
ها هو اليوم املنتظر ،يوم ُرفعت فيه رؤوسنا فخرا بنجاحنا ،بتحقيق
طريق رسمناه بأيدينا ..ها نحن اليوم نودع
أحالمنا ،بوصولنا لنهاية
ٍ
زوايا الجامعة املليئة بالذكريات ،املليئة بالضحكات واألرسار.
الج ِّد والزرع ،وها نحن نحصد ثمرة
نودع أيام التعب والســهر ،أيام ِ
ِجدِّنا بفرح وفخر ،نستعد لنســتقبل أياما جديدة ،أياما نعيش فيها
واقع أحالمنا.
ً
نهاية :شــكرا لك أمي ،معلمتي األوىل ،شكرا لك أبي ،داعمي
وأقول
األول ،شــكرا لك معلمتي وموجهتي ،يا من أخذتي بيدي ألسمو عىل
قمة النجاح .وأخريا شكرا لك وطني الغايل.

صیتة عبدالله املرشدي  -كلیة العلوم واآلداب برضية

تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي ال يستحقه
ّإل أنت ،إليك يا من كان له قدم الســبق يف ركب العلم والتعليم ،إليك
يا من بذلت ولم تنتظر العطاء .تلوح يف ســمائنا دوما نجوم براقة،
ال يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نرتقــب إضاءتها بقلوب ولهانة،
ونسعد بلمعانها يف سمائنا كل ساعة ،فاستحقت وبكل فخر أن يُرفع
اسمها يف عليانا.

عواطف الحربي  -كلیة العلوم واآلداب باألسياح

مهما بحثت يف قاموس الكلمات ونثرت من عبارات الشــكر فلن ولم
أجــد كلمات توفيك حقك وقدرك .عمل املعروف يدوم والجميل دائما
محفوظ ،ال تفكر يف يوم أنىس أنك وقفت جنبي عىل طول.
مها الصقعبي  -كلیة العلوم واآلداب باألسياح

رســالة أبعثها مليئة بالحب والتقدير واالحرتام ،ولو أنني أوتيت كل
بالغة ،وأفنيت بحر النطق يف النظم والنثر ملا كنت بعد القول ّإل مقرصا ً
ومعرتفا ً بالعجز عن واجب الشــكر .أنا عمري ما شكرت إنسانا ،ألن
ٍ
صاف يحب يســاعد
املعروف صعب تالقيه بهذا الزمانّ ،إل يف قلب
كل إنسان.
لطيفة عىل الفهيد  -كلیة العلوم واآلداب باألسياح

يف كل يوم أجهز نفيس ألبدأ رحلة الكفاح… يوم جديد ميلء بالنشاط
والتفاؤل ،إرشاق الصباح يحمل بــن طياته الخري الكثري ،وال يخلو
من مصاعب الحياة وأحزانها ..جامعتــي هي من زرعت حب العلم
يف قلبي.
أحببت دراســتي ..تذوقت طعم النجاح بحالوته ومرارته ..يا لها من
لحظات وأيام جميلة وأكثر من رائعة ،يا ليتها تعود ،كم اشتقت لها...
جامعتي ذكرى ال تنىس.
أفنان العنزي  -كلیة التصاميم

وجدان الغريبي  -كلیة التصاميم

والشكر موصول لجامعتي ،شكرا لكم عىل ما قدمتموه لنا.
هدى الرباك  -كلية العلوم واآلداب بعيون الجواء

ربى محمد حسني كشاني  -كلیة العلوم واآلداب باملليداء
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كاريكاتير
من اآلخر
فهد بن نومه

عندما تفتخر الجامعة بمنتجها
اليوم تحتفــل جامعة القصيم بأهم وأبرز منتج لهــا ..أال وهو الخريج
والخريجة ،ذلك املنتج الذي تعتز به الجامعة وتفتخر أن تزفه إىل ســوق
العمل وميادين الحياة العملية ،أو الستكمال دراساتهم العليا والدخول ملجال
البحث العلمي وخدمة الوطن يف مجاالت الصناعة والزراعة والتكنولوجيا
والطب والعلوم ،بعد أن تسلحوا بالعلم واملهارة ،يف بيئة تعليمية وفرت لهم
كافة الوسائل التي تقدمها الجامعات العاملية املرموقة لطالبها.
يف هذا املساء تسعد الجامعة بهذا الحفل الذي تتوج فيه نجاحاتها وحراكها
عىل مــدى عام كامل من البذل والعطاء ،باحتضان أبنائها من الخريجني
والخريجات ليحتفلوا مع بعضهم البعض ،ومع أهلهم وأقاربهم ليوثقوا
هذه اللحظات الهامة يف حياتهم ويشــاركوها مع زمالئهم لتبقى ذكرى
جميلة ومحطة هامة يف مسريتهم الناجحة بإذن الله نحو مزيد من التفوق
واإلبداع يف قادم األيام.
وعالقة الخريج أو الخريجة بجامعتهــم ال تنتهي بمجرد أن يحصلون
عىل وثيقة التخرج ،ولكنها عالقة تشــاركية منذ اليوم األول الذي يلتحق
فيه الطالب أو الطالبة بالدراسة فيها ،وتستمر إىل ما بعد التخرج وطيلة
حياته ،فيبقى دوما ابنا من أبنائها ،يفتخر بجامعته حينما تتطور وتتقدم
وتحقق اإلنجازات يف ميادين العلم واملعرفة وتصل إىل مصاف الجامعات
العاملية املرموقة ،وتفتخر الجامعة به حينما يتفوق ويربز اسمه يف أي مجال
يختاره الستكمال حياته العلمية والعملية.
فالجامعة تتشارك مع أبنائها من الخريجني والخريجات النجاح والكفاح
واإلرصار ،ولذا فمن الرضوري أن يتحملوا مسؤولية رفع اسم جامعتهم إىل
أعىل املراتب ،وأن يحرصوا عىل أن يكونوا سفراء لها يف كافة املحافل العلمية
واملجتمعية ،وأن يعكسوا بسلوكهم ومهارتهم وتحصيلهم العلمي مكانة
هذه الجامعة ،ويضعوا نصب أعينهم أنهم ال يمثلون أنفسهم فقط ولكنهم
يمثلون املؤسسة التعليمية التي تخرجوا منها ،فيقدموا دوما النموذج الذي
يسمو بهم وبجامعتهم ويعكس الصورة الحقيقية لهذا الرصح التعليمي
الكبري ،لذا فإن الجامعات واملؤسسات التعليمية دائما ال تفتخر بأي إنجاز
تحققه بقدر ما تفتخر بمنتجها الرئييس وهو خريجها وخريجاتها وتشري
لهم بالبنان يف أي مكان.
ويف الختام ،نتوجه بالتهنئة للخريجني والخريجات الدفعة السادسة عرشة
من جامعة القصيم ،ونبارك لهم هذا اإلنجاز ونشــاركهم هذه الفرحة،
ونشاركهم الفرحة من خالل عملنا يف اللجان التنظيمية لحفالت التخرج
لهذا العام ألن نرسم هذه الفرحة عىل وجوه الخريجني ،وأن نتشارك معهم
هذه اللحظات الهامة ويشاركها معهم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة
من موظفني وأعضاء هيئة التدريس ومن جميع طواقمها ،ونرســم هذه
الفرحة عىل وجوه أهايل الخريجني من اآلباء واألمهات واألقارب.
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| bin_nomah
| bin.nomah@qu.edu.sa

صحيفة جامعة القصيم

• أول صحيفة جامعية تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية
• توزع في جميع مناطق المملكة
• توزع خارج المملكة
• تصدر إلكترونيا
www.qu.edu.sa

