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الحواج: خريجو »األهلية« هم سفراؤها وممثلوها في المجتمع

»األهلية« تحتفي بـ 300 خريج من الحاصلين على البكالوريوس والماجستير
] احتفلت الجامعة األهلية بخريجيها، مساء 
 ،)2013 حزيران  يونيو/   24( )االثنين(  أمس 
حيث تم تخريج 300 طالباً وطالبة ممن أنهوا 
والبكالوريوس  الماجستير  برامج  متطلبات 
بمختلف  الخمس  األهلية  الجامعة  كليات  من 

تخصصاتها.
وبدأ برنامج الحفل بعزف السالم الوطني، 
تلته تالوة آيات من الذكر الحكيم، فيما تضمن 
الخريجين  وكلمتي  الجامعة  رئيس  كلمة 
شرف  ضيف  كلمة  إلى  إضافة  والخريجات، 
المساعد لشئون اإلنسان  العام  الحفل األمين 
والبيئة باألمانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية عبداهلل عقله الهاشم، وتولى 
فاروق  األهلية  الجامعة  إدارة  مجلس  رئيس 
متفوقاً   45 لـ  تذكارية  دروع  تقديم  المؤيد، 
الجامعة  طلبة  من  الثامن  الفوج  خريجي  من 

األهلية.
الجامعة  رئيس  ألقاها  مؤثرة  كلمة  وفي 
البروفيسور عبداهلل  األهلية وربان سفينتها، 
الخريجين  طلبته  مخاطباً  الحواج،  يوسف 
قائاًل: »إن ما حظيتم به من علم وما اكتسبتموه 
الفتية،  األهلية  جامعتكم  في  معارف  من 
التقديرات يكشف إلى  وحصولكم على أعلى 
أي مدى تمكنت هذه الجامعة من بلوغ درجات 
الجامعات،  بين سائر  األفضل من  علمية هي 
وال أظن أن هناك أهم من تلك التقديرات التي 
الوطنية  الهيئة  من  جامعتكم  عليها  حصلت 
للمؤهالت وضمان الجودة، التي يتم اعتمادها 
هي  فكم  الموقر.  ــوزراء  ال مجلس  قبل  من 
سعادة خريج األهلية عندما يتصفح الموقع 
فيرى  للمؤهالت  الوطنية  للهيئة  اإللكتروني 

جامعته تتصدر ناصية الجودة؟«.

أن  على  األهلية  الجامعة  رئيس  وأكــد 
المجتمع  في  الجامعة  سفراء  هم  الخريجين 
في  وممثلوها  والعالمي  والخليجي  المحلي 
نحو  بانطالقهم  ثقته  مبدياً  العمل،  سوق 
تحقيق نجاحات وإنجازات جديدة يرفعون بها 
اسم وطنهم، وتفتخر بها جامعتهم، منوهاً في 
الوقت نفسه إلى أن خريجي الجامعة األهلية 
والمثقف  المتعلم  البحريني  الشباب  وعموم 
طموحات  إلعادة  الوحيدة  الفرصة  يمثلون 
االنقسام،  الفرقة ورفض  ونبذ  التالحم  إعادة 

من خالل استلهام العبر 
والمواقف،  والدروس 
متحدة  الطاقات  لتتجه 
ـــازات  ـــج ــو اإلن ــح ن
ووحـــدة  العظيمة 
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