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نهيان بن مبارك يرعى حفل تخريج الفوج العاشر

 

 

للعلوم العين جامعة إحتفلت المعرفة، وتنمية الثقافة وزير نهيان آل مبارك بن نهيان الشيخ معالي وحضور رعاية تحت
تأسيسها، على سنوات عشر بمرور الجامعة إحتفاالت مع يتزامن والذي طلبتها، من العاشر الفوج بتخريج والتكنولوجيا
، أبوظبي في اإلمارات قصر فندق مسرح على التخرج حفل أقيم حيث )؛ العطاء من سنوات عشر ) شعار تحت وذلك
الدين نور الدكتور للجامعة المستشار والرئيس العالي، التعليم لشؤون دولة وزير الفالسي أحمد الدكتور معالي بحضور
بلعربي، الحفيظ عبد الدكتور األستاذ الجامعة رئيس نائب و الجامعة، رئيس الرفاعي غالب الدكتور واألستاذ عطاطرة،
في الدبلوماسية البعثات ،وممثلي والخاصة الحكومية والهيئات المؤسسات وممثلي الجامعة، أمناء مجلس وأعضاء

الدولة، وأعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية،  وأولياء أمور الطلبة الخريجين.



الهندسة كلية الصيدلة، كلية تشمل كليات ست على موزعين وطالبة طالباً 1022 الخريجين الطلبة عدد وبلغ
االتصال وكلية األعمال، إدارة كلية واالجتماعية، اإلنسانية والعلوم التربية كلية القانون، كلية المعلومات، وتقنية

واإلعالم، باإلضافة لطلبة برنامج الماجستير، وطلبة برنامج الدبلوم المهني في التدريس. 

، الليْلة احتفالَنا إنّ " ألقاها التي كلمته في المعرفة وتنمية الثقافة وزير نهيان آل مبارك بن نهيان الشيخ معالي وقال
بِمَكانةِ ، ومُخلِص صادِقٌ احتفاءٌ ، شَيْء كُلِّ وقَبْلَ ، كذلك هو إنما ، واألخوات اإلخوةُ أيها ، والخريجات بِالخريجين
وأسمى ، الشكر آياتِ أصدقِ عن ، فيها نُعَبِّرُ ، طيِّبة مُناسبةٌ ، الحفل هذا – الرائدة الدولةِ هذه مَسيرةِ في ، التعليم
– ورعاه اهللاُ حفظه – الدولة رئيسِ ، نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ ، الوالد السمو لصاحب ، واالحترام الوالءِ مَعاني
أَنتهزُ – أرَكانِه وتَوطيدِ الوطن، صَرْحِ إعالءِ على ، الدائم وحِرصِه ، التعليم لِمُؤسَّساتِ القَوِيّ، بِدَعمِه ، االعتزاز غايةَ نَعتزُّ
صاحب إلى ، االمتنان وعميقِ ، الشكر بِوافر ، كذلك أَتقدَّم كَيْ لِلمستقبَل، كاشِفاً احتفاءً : أَعْتَبِرُه الذي االحتفال، هذا
بِصِفَةٍ ، لِسُمُوِّه نَذكُرُ ، المسلحة للقواتِ األعلى القائد نائب ، أبوظبي عهدِ وليِّ ، نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو
األَمْثَلَ النَّموذَجَ هي فيها، التعليمِ مؤسساتِ وكافة ، اإلمارات تكونَ أنْ على ، الكَبير والوَطَنِيَّ األَبَوِيَّ حِرصَه ، خاصّة
، والتقدُّم النجاحِ سُبُلِ كُلَّ : جَدارَة وعَن بِحَقٍّ ، يُوَفِّر بِما ، كُلِّهْ العالَمِ مُستوَى على ، والمُتميِّز الناجحِ لِلتعليمِ ، والمُتطوِّر

ألَبناءِ وبَناتِ هذا الوطنِ الغالي ، والعزيز".

 

 

 

، اإلمارات في ، مُتدفِّقَة حيويةٍ مِن ، يُمَثِّلُونَهْ بِما واحتفاءَنا ، والخريجات بِالخريجين ، الليْلة احتفالَنا "إنّ معاليه: وأضاف
إنما ، والوطن المجتمعِ خدمةِ في ، وعَطاء إنجازٍ مِن ، اهللا بإذنِ جميعاً يَنتَظِرُهم بِما ، كاملة ثقةٍ مِن ، ذلك يتضمنه وما
احتفال إنّه – المجتمع واحتياجاتِ ، الطالب الِحتياجاتِ ، الواعية ومُسايَرَتِها ، الجامعة بهذه احتفالٌ ، ذاتِه الوقتِ في هو

، بِحِرصِها التامّ ، على تأكيدِ مبادئ االبتكارِ واإلنجاز ، والعملِ الجادّ ، في مجتمعِ اإلمارات".

، شُكرِكم تَقديمِ ، خالل مِن ، بِجامعتِكم اعتزازِكم عن ، تُعبِّروا أنْ ، مِنكم أَرجو إنني " قائال الخريجين إلى معاليه وتوجه
هذا على وإعدادِكم ، تَعليمِكم سبيلِ في ، كبير جُهْدٍ مِن ، مَعَكُم بَذَلوهُ ما كُلِّ على ، الجامعة أُسرةِ أعضاءِ كافةِ إلى
من ، معكم بَذلُوه ما لِقاءَ ، أُسَرِكم ألَفرادِ ، والعِرْفان واالمتِنانَ الشكرَ تُقدِّموا أنْ ، كذلك أرجو – والمُتَمَيِّز الجيِّدِ المُستوَى
مسيرةِ تشكيلِ في ، دَوْر لَهُ كان مَن كُلِّ بِجُهودِ ، كبير احتفاءٍ يومُ ، شَكّ دُونَ هو ، التَّخريج يَوْمَ إنَّ – ورِعاية جُهدٍ

حياتِكم ، ومِنهم بِالذّات : أساتذتُكم ، وأفرادُ أُسَرِكم .

العين، جامعة طلبة من العاشر الفوج لتخريج سعادته عن للجامعة المستشار الرئيس عطاطرة الدين نور الدكتور وعبر
القيادة توليه الذي للدعم تتويجًا إلى ماهو االنجاز هذا أن وقال ، الجامعة تأسيس على سنوات عشر مع يتزامن والذي

الرشيدة بالتعليم، ومواكبة كل المستجدات في هذا المجال الذي من شأنه اإلرتقاء بالمستوى التعليمي .

قطاعات مختلف مع والتعاون والتفاعل األكاديمي التعليم في الرائدة الجامعات من اصبحت الجامعة أن عطاطرة وأكد
المرحلة أن مشيرًا صعوبات من القطاعات تلك تواجهه ما معالجة على األكاديمية الخبرات توجه حيث المجتمع؛
ما ستواصل كما ونوعاً، كماً عليه والتشجيع العلمي كالبحث مجاالت، عدة في تركيزها من ستزيد للجامعة المقبلة



استقطاب ومن ، التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية السمعة على حفاظ ومن العلمي بالتفوق اهتمام من به تميزت
للمتفوّقين والمبدعين من الطلبة.

باسم أتقدم أن يسعدني " قائالً: الخريجين إلى بالتهنئة الجامعة رئيس الرفاعي غالب الدكتور االستاذ توجه جانبه من
من االستزادة في أهدافكم مواصلة إلى وأدعوكم أمورهم، وأولياء للخريجين التهاني بأحر والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة
لكم أتمنى كما العليا، الدراسات في المستقبلي الجامعي التحصيل وإكمال النفس، وتطوير العقل وتنمية المعرفة،

مستقبالً مهنياً وعلمياً حافالً ومكلالً بالنجاح والتوفيق". 

نهيان الشيخ لمعالي واالدارية االكاديمية بهيئتيها ممثلة والتكنولوجيا، للعلوم العين جامعة تقدمت الحفل نهاية وفي
بمشاركة معاليه من الكريمة واللفتة التخرج، لحفل الكريمة رعايته على والتقدير الشكر بخالص نهيان آل مبارك بن
والبهجة الود ساده جو في المناسبة بهذه العامرة فرحتهم عن وأهاليهم الخريجون عبر كما اليوم، بهذا فرحتهم الخريجين

والسرور.

رابط الخبر
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