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 األميرة سبيكة تنيب نيلة بنت حمد لتخريج 
الفوج العاشر من طالبات »الملكية للبنات«

أنابت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيللم آل خليفللة قرينة عاهل البللاد المفدى 
رئيسللة المجلس األعلى للمرأة سللمو الشلليخة 
نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة، حرم سللمو 
الشلليخ خليفة بللن حمد آل خليفة نائبة رئيسللة 
مجلس أمناء المبرة الخليفية رئيسللة المؤسسة 
الملكية لإلنقاذ والسللامة البحرية لحضور حفل 
تخريج الفوج العاشر من طالبات الجامعة الملكية 

للبنات في فندق سوفيتيل البحرين.
وأعربت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم 
آل خليفللة عن فخرها بتخريللج دفعة جديدة من 
طالبللات العلم اللواتي ختمن مسلليرة سللنوات 
عدّة توّجللت بنجاح وتميز، مشلليرة إلى أهمية 
دعم المرأة في مسيرتها التعليمية عبر تمكينها 
واالرتقللاء بها علميللًا ومهنيًا فللي كافة مجاالت 

المجتمع.
وأشللادت بللدور الجامعللة فللي دعللم المخرجات 
التعليميللة للمللرأة من خال هللذه الدفعات من 
الخريجات التي تسللاهم بشللكل مباشر في دمج 
وتشللجيع المللرأة كشللريك ذي قيمللة فللي بناء 

التنمية الوطنية للدولة.
وتفضلللت سللمو الشلليخة نيلللة بنللت حمد بن 
إبراهيللم آل خليفللة، بتسللليم شللهادات درجة 
البكالوريوس لخريجات الدفعة العاشللرة بحضور 
األستاذ وليد الزامل عضو مجلس األمناء للجامعة 
الملكية للبنات والدكتورة منى سللوري رئيسللة 

الجامعة الملكية للبنات باإلنابة.
وخرجللت الجامعللة الملكية للبنات 114 تشللمل 
58 خريجللة من كليللة العلوم اإلداريللة والمالية 
لبرامللج البكالوريللوس، و16 خريجللة مللن كلية 
القانللون الحاصات على شللهادة البكالوريوس 
فللي القانون، وخريجتيللن من كليللة تكنولوجيا 
المعلومات لبرامللج البكالوريوس، باإلضافة إلى 
31 خريجللة من كلية الفنللون والتصميم لبرامج 
البكالوريوس، و7 طالبات لبرامج الماجستير، بما 
في ذلللك الدفعة األولى من خريجات ماجسللتير 

الرسم والتصوير.
وكانت رئيسللة الجامعة الملكية للبنات باإلنابة 
د.منى سللوري، ألقت كلمة خللال الحفل أعربت 
فيها عن شكرها لصاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد 
المفدى رئيسللة المجلللس األعلى للمللرأة، على 
رعايتها المتواصلة لحفل تخريج طالبات الجامعة 
الملكية للبنات وجهود سللموها الدائمة لتعزيز 
مسيرة التعليم وزرع قيم العطاء والنجاح في كل 
امللرأة في ظللل التحديات والتطللورات المختلفة 

إقليميًا وعالميًا.
وأوضحت سللوري، حجم المسؤولية التي تحملها 
الجامعة على عاتقها كونها جامعة خاصة للبنات، 
حيث سللخرت إمكاناتها وجهودهللا لتصبح قِبلة 
للتميللز األكاديمي والمهني للمللرأة في مملكة 
البحرين عبر التخصصات التي تدرسللها. مشيدة 
بكفاءة وقدرات وطمللوح الطالبات الذي أهلهن 

للوصول إلى هذا اإلنجاز.
وذكللرت أن الجامعة الملكيللة للبنات قد قطعت 
أشللواطًا كبيرة منذ تأسيسللها في سبيل التميز 
األكاديمي وذلك يتجّلللى عيانًا في كون الجامعة 
الملكية للبنات هي اول جامعة خاصة في مملكة 
البحرين تحصل على اإلعتماد المؤسسي من قبل 
مجلس التعليم العالي، كما إنها معترف وموصى 
بها في كاًّ من المملكة العربية السعودية ودولة 
الكويت وسلللطنة عمان، باإلضافة الى تحقيقها 

العديد من اإلنجازات األكاديمية المتميزة.
وألقت عدد من الخريجات كلمات بهذه المناسبة، 
أعربن فيها عن تقديرهن وفخرهن لخوض هذه 
التجربة الدراسللية الحافلة فللي الجامعة الملكية 
للبنات، وقدمن الشللكر لألسللاتذة األكاديميين 
والقائميللن على الجامعة ومشلليدات بمسللتوى 

التعليم الجامعي الذي حظين به.
وفي الختام قدمت الجامعة الملكية للبنات لوحة 
فنية تذكارية إلى سللمو الشلليخة نيلة بنت حمد 
بن إبراهيم آل خليفة من إعداد الخريجة والفنانة 
نجللاء الموسللوي، خريجللة ماجسللتير الفنللون 

الجميلة.


