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رعى حفل تخريج طلبة جامعة العين نهيان بن مبارك نعمل بتوجيهات محمد بن زايد على أن
اإلنسان هو الثروة الوطنيةُ الكُبرَى

شهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، حفل التخريج الرابع لطلبة جامعة
العين ، وذلك في الحفل الذي نظمته الجامعة بفندق قصر اإلمارات في أبوظبي، بحضورعدد من الشيوخ وممثلي الدوائر

والمؤسسات الحكومية والخاصة ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة  وأولياء أمور الخريجين.

وألقى معالي الشيخ نهيان مبارك كلمة قال فيها إنّ هذا الحفلَ السَّنوِيّ ، إنما هو مناسبةٌ مُتجددة ، نُعبِّرُ فيها ، عن
العِرفانِ والتقدير ، لِما تَحظَى به الجامعاتُ والكليات ، في اإلمارات ، من دعمٍ وتأييد ، من قادةِ الدولة ، الحريصين دَوْماً

، على تقدم أبناءِ وبناتِ اإلمارات و أنتهِزُ هذه المناسبة، ألَتقدم بعظيم الشكرِ ، ووافر االمتنان واالحترام ، وباسمِكم
جميعاً، إلى صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ـ أعزّه اهللا ، ومتَّعه بموفور الصحةِ

والعافية  و إننا نَعتزُّ ونَفتخر، بقيادتِه الحكيمة، والدعم القويِّ من سموِّه ، لمكانةِ التعليم ، في المسيرةِ الظافرةِ بالدولة ،
بل وحرصِه الكبير، على تمكينِ الجامعاتِ والكلياتِ والمدارس، من القيامِ برسالتِها : لخدمةِ الطالب ، والمجتمع ، والوطن

: سواءً بسواء .



كما أنَتقدَّم أيضاً  بوافرِ الشكر ، وعميقِ االمتنان ، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وليِّ عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ، وتوجيهات سموه  إلى أنَّ اإلنسان ، هو الثروةُ الوطنيةُ الكُبرَى ، والتي تَجِبُ

رعايتُها ، وتنميتُها ، بكافةِ الوسائلِ المُمكنة . كما أنَّ سموَّه ، إنما يُوَجِّه أيضاً ، إلى أنَّ التعليمَ الجيد ، هو األساسُ
المَتينُ واألكيد ، كي تظلَّ اإلماراتُ دائماً ، وهي النَّموذجُ الناجح ، في التعميرِ والبِناء ، واالستقرارِ والرخاء  حاضراً

ومستقبالً، وعلى السواء ـ أُعبِّرُ باسمِكم جميعاً ، عن الشكرِ العميق ، لِما يُقدِّمُه صاحبُ السمو ، الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ، من دعمٍ كبير ، وتأييدٍ قويّ ، لكافةِ مؤسساتِ التعليمِ بالدولة ، وعلى جميعِ المستويات .

وأكد  معالي الشيخ إنَّ احتفالَكم اليومَ أيضاً ، إنما هو تعبيرٌ أكيد ، عن اعتزازِكم جميعاً ، بما حَققته جامعة العين ، من
سُمعةٍ طيبة ، وإنجازاتٍ واضحة ، في تاريخِها القصير ـ هذه اإلنجازات ، التي تَتجسّد ، في وُجودِ سِتِّ كليات : تُقدِّمُ
برامجَ تعليميةً جيدة ، كما تتجسّدُ أيضاً ، في تركيزِها الواضح ، على الوفاءِ باحتياجاتِ الطالب ، واحتياجاتِ المجتمع ،

فضالً عن استجابتِها الذكيَّة ، لمتطلبات االعتمادِ الدوليّ، إلى جانبِ ما نَشهَدُه فيها ، مِن كفاءةٍ عالية ، ألعضاءِ هيئةِ
التدريس ـ ولعلَّ األهمَّ أيضاً ، تلك األعدادُ المُتزايِدة ، من الخريجين المُتَميِّزين ، عاماً بعدَ عام ، حيث تَتوافرُ لديْهم :

الجَوْدةُ والكفاءة ، ويقومون بدورِهم المُرْتَقَب ، في خدمةِ مسيرةِ التنميةِ الشاملة ، في الدولةِ والمجتمع

وأضاف الشيخ نهيان أُباركُ لكم اليوم تَخَرُّجَكم ، وأَدعوكم ، إلى أن تكونوا دائماً ، عندَ ثقةِ الجميعِ فيكم ، وأنْ تَأخذوا
أنفسَكم وباستمرار ، بالمسؤولية ، وااللتزام ، والعملِ الجادّ ، كي تَصِلوا بعوْن اهللا ، إلى ما تَأمُلون فيه ، أو تَطمحون إلى

تَحقيقه ـ إننا بوجودِنا معكم اليوم ، إنما نُعبِّر ، عن قناعتِنا الكاملة ، في أنّكم وبعونِ اهللا ، سوف تكونون " قوةَ دَفْعٍ
إيجابية " في هذا العالم ـ سِيروا على بَركةِ اهللا ، ألداءِ مسؤولياتِكم ، وتأكيدِ إنجازاتِكم ، ولْتَكونوا دوْماً ، خيرَ مُمثِّلين
لجامعتِكم ، في المجتمعِ والعالم ـ أَتمنَّى لكم النجاحَ والتوفيق ، وأدعو اهللاَ سبحانه وتعالى ، أنْ تكونوا دائماً ، على قَدْرِ

المسؤولية : عناصرَ فاعلةً وفَعّالة ، في حياةِ المجتمع ، ونَسيجِ الوطن ، لِتَظلّوا باستمرار ، قادرين وبكفاءة ، على
التعاملِ الذكيّ ، مع كافةِ مُعطَيَات هذا العصر .

من جانبة قال الدكتور نور الدين عطاطرة إن احتفال جامعة العين في هذا اليوم المميز بتخريج الفوج الثامن من طلبتها
ماهو إلى تتويجا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
راعي التعليم األول وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكنومنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي
للتعليم ، بالتعليم ومواكبة كل المستجدات غي هذا المجال الذي من شأنة اإلرتقاء بالمستوى التعليمي

وبين الدكتور عطاطرة أن هذا اإلنجاز أيضا يحسب لثالثة أطراف أيضا ، بداية من الطالب الذي سهر واجتهد وبذل
قصارى جهده إلتمام التحصيل العلمي للوصول إلى هذه المرحلة من اإلنجاز، أما الطرف الثاني فهم أولياء األمور الذين

اجتهدو لتوفير البيئة المناسبة والدعم المتكامل للطالب للوصول إلى الهدف المرجو، وبذلوا الغالي والنفيس من أجله ،
والطرف الثالث هو الجامعة التي بذلت كامل جهدها لخدمة الطلبة وتوفير البيئة األكاديمية المثلى وتحقيق أعلى درجات

الكفاءة والجودة في التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وأكد عطاطرة أن الجامعة رائدة ليس في التعليم األكاديمي فحسب بل في التفاعل والتعاون مع مختلف قطاعات
المجتمع ، حيث توجه الخبرات األكاديمية على معالجة ما تواجهه تلك القطاعات من صعوبات مشيرا أن  المرحلة

المقبلة للجامعة ستزيد من تركيزها على البحث العلمي وتولي اهتماما أكبر لتحفيز وتشجيع البحث العلمي كماً ونوعاً، 
كما ستواصل ما تميزت  به من اهتمام بالتفوق العلمي ومن حفاظ على السمعة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس ،

ومن استقطاب للمتفوّقين والمبدعين من الطلبة ،  كما ستواصل توفير أحدث المعدات للمختبرات والمباني الجامعية .



وتوجه عطاطرة بالتهنئة إلى الخريجين قائال يسعدني في النهاية أن أتقدم باسم جامعة العين بأحر التهاني للخريجين
وأولياء أمورهم ، وأن أحثهم على مواصلة أهدافهم في االستزادة من المعرفة ، وتنمية العقل وتطوير النفس، وإكمال

التحصيل الجامعي المستقبلي في الدراسات العليا. وأرجو لهم مستقبالً مهنياً وعلمياً حافالً ومكلالً بالنجاح والتوفيق،
وستبقى جامعة العين هي بيتكم الثاني ومنارةً للعلم والتطور. 

هذا وتضمن الحفل تخريج الفوج الثامن من الطلبة، حيث شمل 1800 طالب وطالبة موزعين على خمس كليات هي:
كلية الهندسة وتقنية المعلومات , كلية الصيدلة ، كلية القانون ، كلية التربية ، وكلية إدارة األعمال ، باألضافة

لبرنامج الدبلوم المهني بالتدريس وبرنامج ماجستير في إدارة األعمال .

وفي نهاية الحفل تقدمت جامعة العين ممثلة بهيئتيها االكاديمية واالدارية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان
بخالص الشكر والتقدير على رعايته الكريمة لحفل التخرج واللفتة الكريمة من معاليه بمشاركة الخريجين فرحتهم بهذا

اليوم. وتقدمت لكبار الحضور بالشكروالتقدير وعبر الخريجون واهاليهم عن فرحتهم العامرة بهذه المناسبة في جو ساده
الود والبهجة والسرور.

 

رابط الخبر
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