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تخريج الفوج العا�رش من طالبات اجلامعة امللكية للبنات
�ضمو الأمرية �ضبيكة تنيب �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت حمد حل�ضور احلفل

الرف���اع - املجل����س الأعلى للم���راأة: اأنابت 
قرين���ة عاه���ل الب���اد، رئي�ضة املجل����س الأعلى 
للمراأة �ضاحب���ة ال�ضمو امللك���ي الأمرية �ضبيكة 
بنت اإبراهيم اآل خليفة، �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت 
حمد ب���ن اإبراهيم اآل خليفة، ح���رم �ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن حمد اآل خليفة، ونائبة رئي�ضة جمل�س 
اأمناء املربة اخلليفية رئي�ضة املوؤ�ض�ضة امللكية 
لاإنقاذ وال�ضام���ة البحرية حل�ضور حفل تخريج 
الف���وج العا����ر من طالب���ات اجلامع���ة امللكية 

للبنات يف فندق �ضوفيتيل البحرين.
وبه���ذه املنا�ضب���ة، اأعرب���ت �ضم���و ال�ضيخة 
نيلة بنت حمد بن اإبراهيم اآل خليفة عن فخرها 
بتخريج دفعة جديدة من طالبات العلم اللواتي 
ختمن م�ضرية �ضنوات عّدة تّوجت بنجاح ومتيز، 
م�ض���رية اإل���ى اأهمية دع���م امل���راأة يف م�ضريتها 
التعليمي���ة عرب متكينه���ا والرتق���اء بها علميا 
ومهنيا يف كافة جمالت املجتمع، م�ضيدة بدور 
اجلامع���ة امللكي���ة للبن���ات يف دع���م املخرجات 
التعليمي���ة للمراأة من خال ه���ذه الدفعات من 
اخلريجات الت���ي ت�ضاهم ب�ض���كل مبا�ر يف دمج 
وت�ضجيع املراأة ك�ريك ذي قيمة يف بناء التنمية 

الوطنية للدولة.
وتف�ضل���ت �ضم���و ال�ضيخ���ة نيل���ة بنت حمد 
بن اإبراهيم اآل خليف���ة بت�ضليم �ضهادات درجة 
العا����رة  الدفع���ة  خلريج���ات  البكالوريو����س 

بح�ضور  ع�ضو جمل����س الأمناء للجامعة امللكية 
للبنات وليد الزام���ل، ورئي�ضة اجلامعة امللكية 

للبنات بالإنابة منى �ضوري.
وخرجت اجلامعة امللكية للبنات 114 طالبة 
ت�ضم���ل 58 خريج���ة من كلي���ة العل���وم الإدارية 
واملالية لربام���ج البكالوريو����س، و 16 خريجة 
م���ن كلي���ة القان���ون احلا�ض���ات عل���ى �ضهادة 
البكالوريو�س يف القانون، وخريجتني من كلية 
تكنولوجيا املعلوم���ات لربامج البكالوريو�س،، 

بالإ�ضاف���ة اإل���ى 31 خريج���ة من كلي���ة الفنون 
والت�ضميم لربام���ج البكالوريو�س، و7 طالبات 
لربامج املاج�ضتري، مب���ا يف ذلك الدفعة الأولى 

من خريجات ماج�ضتري الر�ضم والت�ضوير.
وكان���ت رئي�ض���ة اجلامعة امللكي���ة للبنات 
بالإناب���ة منى �ض���وري األقت كلم���ة خال احلفل 
اأعربت فيها ع���ن �ضكرها لقرين���ة عاهل الباد 
رئي�ضة املجل����س الأعلى للم���راأة �ضاحبة ال�ضمو 
امللكي الأم���رية �ضبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

عل���ى رعايتها املتوا�ضلة حلفل تخريج طالبات 
اجلامعة امللكية للبنات وجهود �ضموها الدائمة 
لتعزيز م�ضرية التعليم وزرع قيم العطاء والنجاح 
يف كل ام���راأة يف ظ���ل التحدي���ات والتط���ورات 
املختلف���ة اإقليمياً وعاملي���اً، واأو�ضحت �ضوري 
حج���م امل�ضوؤولي���ة الت���ي حتمله���ا اجلامعة على 
عاتقه���ا كونه���ا جامع���ة خا�ضة للبن���ات، حيث 
�ضخ���رت اإمكاناته���ا وجهوده���ا لت�ضب���ح ِقبل���ة 
للتمي���ز الأكادمي���ي واملهني للم���راأة يف مملكة 

البحري���ن ع���رب التخ�ض�ض���ات الت���ي تدر�ضه���ا. 
م�ضيدة بكفاءة وقدرات وطموح الطالبات الذي 

اأهلهن للو�ضول اإلى هذا الإجناز.
وذكرت �ضوري اأن اجلامعة امللكية للبنات 
قطع���ت اأ�ضواطاً كبرية منذ تاأ�ضي�ضها يف �ضبيل 
التمي���ز الأكادميي وذلك يتجّل���ى عياناً يف كون 
اجلامعة امللكي���ة للبنات هي اأول جامعة خا�ضة 
الإعتم���اد  البحري���ن حت�ض���ل عل���ى  يف مملك���ة 
املوؤ�ض�ضي من قبل جمل�س التعليم العايل، كما 
اأنه���ا مع���رف ومو�ضى به���ا يف كاًّ من اململكة 
العربي���ة ال�ضعودي���ة ودولة الكوي���ت و�ضلطنة 
عم���ان، بالإ�ضاف���ة اإل���ى حتقيقه���ا العديد من 

الإجنازات الأكادميية املتميزة.
واألق���ت عدد م���ن اخلريجات كلم���ات بهذه 
املنا�ضبة، اأعرب���ن فيها عن تقديرهن وفخرهن 
خلو����س ه���ذه التجرب���ة الدرا�ضي���ة احلافلة يف 
ال�ضك���ر  وقدم���ن  للبن���ات،  امللكي���ة  اجلامع���ة 
لاأ�ضاتذة الأكادمييني والقائمني على اجلامعة 
وم�ضي���دات مب�ضت���وى التعلي���م اجلامعي الذي 

حظني به.
ويف اخلت���ام قدمت اجلامعة امللكية للبنات 
لوحة فنية تذكارية اإلى �ضمو ال�ضيخة نيلة بنت 
حمد ب���ن اإبراهيم اآل خليفة م���ن اإعداد اخلريجة 
والفنان���ة جن���اء املو�ض���وي، خريج���ة ماج�ضتري 

الفنون اجلميلة.
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