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د .حبيب أبل يلقي كلمته

د .فهد العثمان مكرما احدى اخلريجات

الثالثاء  ٢٧فبراير ٢٠١٨

د .حبيب أبل ود .فهد العثمان يكرمان احد اخلريجني

الدفعة السادسة من خريجيها للعام اجلامعي  2017- 2016برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي

جامعة الشرق األوسط األميركية  AUMاحتفلت بتخرّج  814طالبا ً وطالبة
خرجــت جامعــة الشــرق
ّ
األوســط األميركية 814 AUM
طالبــا وطالبــة هــم الدفعــة
خريجيها للعام
السادســة من ّ
اجلامعي  2017-2016وذلك خالل
احتفــال أقامته داخــل حرمها
اجلامعــي في العقيلة ،برعاية
وزيــر التربية ووزير التعليم
العالي د.حامد العازمي ،ممثال
باألمــن العام لألمانــة العامة
ملجلــس اجلامعــات اخلاصــة
أ.د.حبيــب أبــل ،كمــا حضــر
االحتفال كل من رئيس مجلس
أمناء جامعة الشــرق األوسط
األميركية فهد العثمان ،ورئيس
اجلامعــة د.عمــاد العتيقــي،
وأعضــاء الهيئــة األكادمييــة
والتدريسية واإلدارية ،وأولياء
األمور.
العمل الحقيقي

وجه
وقد ألقى العثمان كلمة ّ
فيهــا التهنئة ألوليــاء األمور،
وللخريجني واخلريجات على
اجتيازهــم مرحلــة مهمة من
حياتهــم واالنتقال إلى مرحلة
جديدة .وحتــدث إليهم قائال:
«أبنائــي وبناتــي اخلريجــن
واخلريجات ،حتى تضمنوا مكانا

الطلبة :لطاملا كانت
اجلامعة هي الداعم
األول لنا في تنمية
مهاراتنا

وتصنوا
لكم في املســتقبلُ ،
حياتكم ،وتساهموا في حماية
املجتمع ،يجب أن حترصوا على
اختيار الوظيفة التي يكون فيها
عمل حقيقي ،وإنتاج حقيقي،
وأن تقومــوا باختيــار أعمال
بها حتديــات ومخاطر ،والتي
تضمن استمرار عملية التعلم

وعمليــة التطــور لديكــم ،إن
هذه الوظائف هي األكثر أمانا
وضمانا ،أما الوظائف املريحة،
والتي ليس فيها عمل حقيقي
تدمر طاقتكم
ُيذكر ،فهي وظائف ّ
وإمكاناتكم ،وستضع مستقبلكم
املهني في مهب الريح».
وختم العثمان حديثه متمنيا

للخريجني واخلريجات التوفيق
في حياتهم املستقبلية ،كما شكر
الهيئة األكادميية ،ومجلس أمناء
اجلامعة على دعمهم املستمر.
االنفتاح على الحضارات

بــدوره ،حتــ ّدث د.أبل عن
دور مجلس اجلامعات اخلاصة

وأهميته في تعزيز روح املبادرة
والتنافــس اإليجابــي ،والتي
دفعت إلى االرتقاء باملنظومة
التعليميــة فــي الكويــت إلى
مستويات عاملية.
واختتــم أبل مهنئا الطالب
بتفوقهــم ،قائال« :لقد ق ّدم لكم
الوطن الكثير ،لذلك حافظوا على

وطوروا من قدراتكم،
أنفسكم
ّ
وال تتوقفــوا عن العلم ،ثقّفوا
أنفسكم ،وكونوا منفتحني على
احلضارات األخرى ،وصونوا
بلدكم وأخلصوا له».
والتميز
تعلم اإلبداع
ّ

وشــكر الطالب اخلريجني

فــي كلمــة لهــم  AUMعلــى
الدعم الذي أحاطتهم به طوال
ســنوات الدراســة ،وأعربــوا
عن اســتعدادهم لالنطالق في
احلياة العملية بثقة وبتفاؤل
باملستقبل.
توجهــت خريجــة
وقــد
ّ
كلية الهندســة الطالبة نور

الثالثاء  ٢٧فبراير ٢٠١٨
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أبل :أيدينا ممدودة ملساندة اجلامعات اخلاصة لتحقيق اإلجنازات

العثمان للطالب :اختاروا الوظيفة احلقيقية لضمان مستقبلكم واستمروا بالتعلّم

احلبيب للحضور قائلة« :من
احملزن مغادرة منزلي الثاني
 ،AUMففي كل زاوية من هذه
مميزة،
اجلامعة لي ذكريات ّ
ليس هنالك كلمات بإمكانها
تعبــر عن مــدى امتناننا
أن ّ
للدعم الذي ق ّدمته لنا اجلامعة
واألســاتذة فــي كل مراحــل

طالب  :AUMمستعدون
خلوض غمار احلياة
ومواجهة الصعاب
والتحديات

الدراسة من مساعدة وتوجيه
أكادميي ،وبفضل جهودهم،
نحــن اليوم مختلفــون عما
كنا عليه في بداية مسيرتنا
الدراسية ،فقد تطورنا على
الصعيد األكادميي والشخصي
واملهني».
وأضافــت« :هنا في AUM

والتفــوق
تعلّمنــا اإلبــداع
ّ
والتميــز ،واكتســبنا القوة
احلقيقية الكامنة في العمل
اجلماعــي .واليــوم نحتفل
بكلّ اللحظات التي جتاوزنا
فيها التحديات والصعوبات
لتحقيق أهدافنا ،ونحتفل بكلّ
األخطاء التــي تعلّمنا منها،

وبالنجــاح الذي حقّقناه في
نهاية مســيرتنا األكادميية.
كما نحتفل بلحظات السعادة
والصداقــة احلقيقيــة التي
كوناها في هذا احلرم اجلامعي
ّ
اجلميل».
وختمت كلمتها قائلة« :اآلن
زمالئي اخلريجني واخلريجات

بإمكاننــا القول إننا جنحنا،
ونحن اآلن جاهزون لالستفادة
مــن كلّ ما تعلمناه في AUM
لتغيير العالم نحو األفضل،
ثقوا بأنفسكم ،وبأن أهدافكم
ميكن حتقيقهــا ،ابحثوا عن
وتذكروا
الفرص في كلّ مكان،
ّ
أنه بإمكانكــم أن حتقّقوا ما

تطمحون إليه».
تنمية المهارات

توجــه الطالــب
بــدوره،
ّ
عبدالعزيز العنزي خريج كلية
إدارة األعمال إلى زمالئه بالقول:
«لقد قطعنا شوطا كبيرا خالل
سنوات الدراسة ،لكنني مازلت

أذكر يومي األول في اجلامعة،
حينها لم يكن لدينا ملعب لكرة
القدم ،أو مكتبة بهذا احلجم ،أو
ســينما ،أو صالة رياضية ،أو
مركز ثقافي أودار لألوبرا ...وما
نراه اليــوم في  AUMهو أكبر
دليل على اجلهود املتفانية التي
بذلتها اجلامعة من أجل تأمني
األفضل لطالبها ،ومواكبتهم في
كلّ خطــوة» .وأضاف« :لطاملا
كانت اجلامعة هي الداعم األول
لنا فــي تنميــة مهاراتنا ،فقد
شاركنا في مســابقات عديدة،
وفزنا بجوائز أكادميية محلية
وكونا
وعاملية ..لقد ضحكنا،
ّ
الصداقات ،وسهرنا ليالي طويلة
نعمل على مشاريعنا األكادميية،
لقد تعلمنا أيضا إدارة الوقت
واالستفادة منه ،وتعلمنا التأقلم
والتغلب على الصعوبات التي
تقف في طريقنا».
وختم العنزي« :نقف اليوم
فخورين بــأن نكون جزءا من
 ،AUMوبينما ننطلق إلى حياة
جديــدة ،ننظر إلى املســتقبل
بتفــاؤل كبير ،وجند أنفســنا
مدعمــن بالعلــم ،وباملهارات
واإلبــداع ملواجهــة الصعــاب
والتحديات».

