السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته..
كلمة سعادة الدكتور  /حممد الزكري مدير اجلامعة العربية املفتوحة البنائه وأخوته الطالب والطالبات مبناسبة بدء العام الدراسي
اجلديد  2017/2016م)
بسم هللا الرمحن الرحيم
أصالة عن نفسي ونيابة عن منسويب اجلامعة العربية املفتوحة يسرين أن أرحب بكم أمجل ترحيب ،يف اجلامعة العربية املفتوحة وهي إحدى اجلامعات الشاخمة يف
الوطن العريب واليت تعتز بكم وإبنتمائكم إليها،فقد أنشئَت من أجلكم ،و ال خيفى عليكم أن مؤسسات التعليم العايل تعد منارات للعلم واملعرفة ،وهي البوابة اليت
تنطلقون منها إىل عامل البحث والتطوير.كما أهنا عالمة من عالمات الدولة رعاها هللا إبهتمامها ابلتعليم ودعمها املتواصل فقد بذلت الدولة –رعاها هللا -بقيادة
خادم احلرمني الشريفني "امللك سلمان بن عبدالعزيز حيفظه هللا" وويل عهده األمني وويل ويل عهده الكرمي كل ماتستطيع من إمكاانت ودعم لتمكني أبناء وبنات
هذا الوطن الغايل واملقيمني فيه من العلم واملعرفة .و األمل حيدوان مجيعا يف أن تكون اجلامعة العربية املفتوحة إحدى منارات العلم ومركز النور اليت ُترج لنا طالاب
وطالبات متسلحني ابلعلم واملعرفة ،قادرين على املشاركة يف بناء اجملتمع والرقي به وتطويره يف شىت جماالت احلياه ،إن ما حتقق للجامعة بفضل هللا ما كان له أن
يتحقق لوال دعم صاحب السمو امللكي "األمري طالل بن عبدالعزيز حيفظه هللا" رابن وقائد هذا الصرح التعليمي الذي أدرك أمهية التعليم يف مسرية األمم حنو
التقدم والتطور والرقي ،والذي ساهم وذل ل مجيع الصعاب حىت برزت مابني اجلامعات بنموذجها التعليمي املميز.أبنائي الطلبة أنتم اليوم تستشرفون مستقبلكم
وتقفون على عتبة جديدة من عتبات البذل والعطاء والطموح .ففي كل سنة من سنوات تعليمكم اجلامعي جيب أن يكون لكم فيها نقله حنو التميز والتفوق وحتقيق
طموح وحلم جديد تسعون لتحقيقه.
أخواين الطالب والطالبات/
أنتم اليوم تعدون أنفسكم لتكونوا لبنة قوية يف جمتمعاتكم ومثرة اينعة من مثاره وعليكم أن تعملوا جبد واجتهاد لتكونوا انفعني ألنفسكم وأهليكم وجمتمعكم؛
متفاعلني مع وطنكم وتنميته ،فأنتم إبذن هللا تعاىل أقوايء إبميانكم ومقدرتكم على املسرية التعليمية اجلامعية .لقد هيأت لكم جامعتكم بيئة تعليمية جادة وجاذبة
وممتعة لكم لتكون جتربتكم فيها جتربة ثرية انفعة لكم وجملتمعكم ووطنكم ،وستبذل ولن تتوقف يف سبيل تسخري مجيع ماحتتاجونه.أنتم لستم طالآب فقط! بل ُشركاء
وحلفاء جناح؛ فلن ننجح إال بكم نَستَلهم يف مسريتنا معكم توجيهات ُرابن سفينتنا ووالدان مجيعا صاحب السمو امللكي "األمري طالل بن عبد العزيز
يف املسرية ُ

حفظه هللا" الذي ال يفتأُ يوصي بكم وحيُض على رعايتكم واإلهتمام بكم والسؤال عنكم وحرصه عليكم؛ فأروا أنفسكم وأهليكم وجمتمعكم منكم خريا ،وسيبلغه

تسعد به نفسه ويسعد بكم.أنمل منكم احلرص على جامعتكم والتفاعل معها واملشاركة يف مسريهتا جبد واجتهاد واليت نسعى
إبذن هللا تعاىل إجنازكم وحرصكم فَ َ
ونطمح أن تضاهي أعرق اجلامعات ،ولكن احلجر والبنيان اليكفي! فَنحن نريد أن نفخر بكم وهبمتكم وإجنازاتكم.أكرر ترحييب بكم ترحيب الوالد إلبنه الغائب

وترحيب املُعلم لطالبه اجملتهد؛ ومكتيب ومكاتب مجيع منسويب اجلامعة مفتوحة لكم لما تريدون وأتملون ولكم علينا واجب ،لقد مت جتهيزها مجيع اإلمكاانت التقنية
واملكتبية والبشرية بكل ما من شأنه تذليل مايتعرض الطلبة من مشقة يف سبيل الوصول إىل التسلح ابلعلم واملعرفة.
ويف اخلتام أسأل هللا العلي القدير لكم كل التوفيق والنجاح والسداد يف مسريتكم التعليمية.
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