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د.سوليفان مكرما نواف العجميتكرمي اخلريجة أديان قاسم د.أسيل العوضي تلقي كلمة في احلفل

د.سوليفان مكرما اخلريجة فجر املخيزمي

اخلريجات طيبة الرفاعي ووفاء الفليج وحال األحمد وسعاد الفريح وحنان الهران ودالل العنزي

اخلريج مهند درويش مع عائلته

اخلريجون عبدالرحمن أبوزيد وخالد األطرش ووسام عبداهلل

اخلريجة رمي شحيبر تتلقى التهنئة من شقيقها

اخلريجة نهى الفضلي تلقي كلمتها

صورة جماعية خلريجي دفعة 2010

بيان عاكوم
بكل فخر واعتزاز مبا حققوه خالل س���نواتهم اجلامعية دخل 
طالب اجلامعة االميركية حفل تخرجهم مفعمني باألمل والس���ير 
بخطى واثقة نحو احلياة املهنية التي أمضوا س���نوات الدراسة 
ألجلها آملني في احلصول عليها لتحقيق الذات وبناء املستقبل الذي 
رسموه ألنفسهم، ومبا ان مسيرة العلم تلك لم يخطوها مبفردهم 
فقد كان وراءهم من اعطاهم الدافع والدعم فكانت مشاركة األهالي 
فرحة أبنائهم حيث استقبلوهم بالزهور واليباب والتصفيق... 

وحتى دموع الفرح عند اطاللتهم بزي التخرج الرسمي. 

أيضا حتضير للبدايات اجلديدة كبداية مرحلة جديدة من حياة 
الرجل املتعلم أو املرأة املتعلمة، هذه الليلة عالمة البداية وليست 
النهاية«، وتابع د.سوليفان معقبا على أحالم مدرسي وموظفي 
اجلامعة قائال »بتخرجكم نطمح الى أن تصبحوا قادة في حياتكم 
املهنية، وأن تلعبوا دورا مهما في خدمة الدول واملجتمعات التي 

تعيشون وتعملون فيها«. 
من جانبها ش���كرت النائبة د.أس���يل العوضي طلبة وإدارة 
اجلامعة األميركية في الكويت على استضافتها كمتحدث مما أتاح 
لها مش���اركة اخلريجني فرحتهم، ثم حتدثت عن حياتها املهنية 

وكان احلفل الذي نظمته اجلامعة األميركية في ارض املعارض 
مبنطقة مشرف لتخريخ 350 من طلبتها للعام الدراسي 2010 بدأ 
بكلمة للرئيس املؤقت للجامعة األميركية في الكويت د.تيم سوليفان 
ال���ذي رحب بالطالب وعائالتهم وبأعضاء مجلس أمناء اجلامعة 
وعلى رأسهم رئيسة مجلس األمناء الشيخة دانة ناصر الصباح 

ومبمثل كلية دارمتوث البروفيسور دايل ايكلمان واحلضور. 
وذّكر د.سوليفان الطلبة في خطبته االفتتاحية بأن احلياة بعد 
اجلامعة هي ليست إال البداية، وقال: »إن التخرج يعني أن الطلبة 
أنهوا جزءا هاما من تعليمهم الرسمي، وتعرف حفالت التخرج بأنها 

واإلجنازات الت���ي حققتها والتحديات التي واجهتها واالس���ئلة 
الت���ي كانت تدور في ذهنها حيث ركزت على العدالة االجتماعية 
مش���يرة الى انها كانت خائفة من عدم حتقيق هذه العدالة الفتة 
الى ان الفرص كلها كانت مرنة وس���هلة بالنسبة للرجل وكانت 

ضيقة بالنسبة للمرأة. 
وأشارت د.العوضي الى انه أصبح أهم أهدافها هو حتقيق العدالة 
االجتماعية الفتة الى وصولها ملجلس األمة وقالت »عندما يكون 
هناك مناقشات وصريخ داخل املجلس بني النواب أنا أكون مبتسمة 

أسيل لخريجي »األميركية«: ضعوا أهدافكم نصب أعينكم واعملوا على تحقيقها
خالل حفل أقامته الجامعة األميركية لتخريج  350 من طلبتها للعام الدراسي 2010
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اخلريجون خالل حتويل الطرة املتدلية من قبعاتهم من اليمني إلى اليسار إيذانا بتخرجهم اخلريجان محمود املرزوق ومحمود مدوه مع أصدقائهما

د.تيم سوليفان يلقي كلمة في احلفلد.أسيل العوضي ود.تيم سوليفان ود.نزار حمزة ودايل ايكلمان خالل تقطيع كعكة احلفل

أسماء خريجي الجامعة األميركية للعام 2010
 ٭إبراهيم العبداهلل

إبراهي�����م عبدالعزي����ز   ٭
احلوقل

 ٭أسيل اخلرس
 ٭أشود قيومجيان

 ٭آالء الزامل
 ٭آالء احلبيب

 ٭اجلوهرة العتيقي
 ٭اجلوهرة مهدي
 ٭العنود الغنيم

 ٭أميرة كيالي
 ٭أمينة األنصاري

 ٭أمينة احلبيل
 ٭إميان محمد

 ٭آالء فخرالدين
 ٭أبرار أمني

 ٭أحمد الطحيح
 ٭أحمد املرزوق

 ٭أحمد املهنا
 ٭أحمد الرشود
 ٭أحمد العنزي

 ٭أحمد الصابري
 ٭أحمد الصقر

 ٭أحمد العوضي
 ٭أحمد غنام
 ٭أحمد املال

 ٭أحمد القناعي
 ٭أحمد الدعيج

 ٭أحمد دمشقية
 ٭أحمد النجار

 ٭أحمد العميري
 ٭أحمد بن سالمة

 ٭أحمد خليل
 ٭أديان علي

 ٭أسامة رياض
 ٭أمينة العزبي

 ٭أنوار محمد
 ٭أيوب شرفي
 ٭إبراهيم طه
 ٭باسل شماع

 ٭بتول تارواال
 ٭بدر الصالح
 ٭بدر العبدلي

 ٭بدر العلي
 ٭بدر القالف
 ٭بدر العمر
 ٭بدر زيات

 ٭بدور اخلليفة
 ٭بريهان عبدالعزيز

 ٭بيبي الصباح
 ٭تسنيم احلسن

 ٭تسنيم رامسورواال
 ٭جابر الهزاع

 ٭جابر الصباح
 ٭جاسم املسباح
 ٭جاسم الوزان

 ٭جاسم الشمالي
 ٭جاكلني شعنني
 ٭جراح توفيقي
 ٭جمانة جنتي

 ٭جوران ميلتش
 ٭جيدا أمني
 ٭حسن طه

 ٭حسن عاشور
 ٭حسناء صعب
 ٭حسني جمعة

 ٭حسني أكبر
 ٭حصة املال

 ٭حصة الشعالن
 ٭حال الصباح
 ٭حال القبندي
 ٭حال األحمد

 ٭حمد العبد الغني
 ٭حمد الصقر

 ٭حمد الزمامي
 ٭حمد العدساني

 ٭حمود جاسم
 ٭حنان الهران

 ٭حنان الصباح
 ٭حوراء محمد

 ٭خالد العجمي
 ٭خالد ارنؤوط
 ٭خالد األطرش
 ٭خالد إبراهيم
 ٭خالد الناصر

 ٭خالد السبيعي
 ٭خالد العتيبي
 ٭خديجة أحمد

 ٭داليا العوضي
 ٭دانة تقي

 ٭دانة املدني
 ٭دانة الهلسة

دانة توفيق أحمد الرشيد ٭
 ٭دعاء العبداهلل

 ٭دالل العمار
 ٭دالل املكيمي
 ٭دالل العنزي
 ٭دالل املهوس

دالل عل�ي سالم الصباح ٭
 ٭رانية املستكي

 ٭رحاب محمد
 ٭رشا النجار

 ٭رقية الشرهان
 ٭رنا النجار
 ٭رنا سكجها
 ٭رنا عميرة

 ٭رهام ابراهيم
 ٭رمي القبندي

 ٭رمي زهران
 ٭رمي العمار

 ٭رمي شحيبر
 ٭رميا اجلابي

 ٭زكريا مغنية
 ٭زكريا العطار
 ٭زهراء سبتي
 ٭زينب التركي
 ٭زينة العيسى

 ٭زينة النصر اهلل
 ٭زينة الرجيب

 ٭سارا نزاد

 ٭سارة القبندي
 ٭سارة احلبيل
 ٭سارة جمعة

 ٭سارة الفوزان
 ٭سارة املجرب
 ٭سارة ابوزيد
 ٭سارة مباشر
 ٭سارة الفليج

 ٭سارة الغربللي
 ٭سارة احلسني
 ٭سارة القادري

 ٭سارة الداغر
 ٭سارة الوقيان
 ٭سالم اجلندل

 ٭سالي القاضي
 ٭سالي نصار
 ٭ساندرا عون

 ٭سبيكة بن سالمة
 ٭سبيكة االيوبي
 ٭سري عبدالنبي

 ٭سعاد الفريح
 ٭سعدون العتيبي
 ٭سعود الدغيشم
 ٭سلمان الصفار
 ٭سليمان البدر

 ٭سليمان بن سالمة
 ٭سما باكير

 ٭سمر العيسى
 ٭شاهة اخلدة
 ٭شاهة العبيد

 ٭شذى عبدالعظيم
 ٭شذى عايش

 ٭شريفة املعوشرجي
 ٭شريفة القادري

 ٭شريفة العمر
 ٭شمايل القعود

 ٭شمالن بن سيف
 ٭شهد البرجس
 ٭شهد الودعاني

 ٭شهد العنزي

 ٭شهد الغامن
 ٭شهد الرشيدي

 ٭شهد التمار
 ٭شيخة الغامن

 ٭شيخة الصالح
 ٭شيخة الصانع
 ٭شيخة العيسى
 ٭شيخة الراشد

 ٭شيخة النشمي
 ٭شيماء العبيد

 ٭شيماء الطخيم
 ٭شيماء بويابس
 ٭صالح العميري
 ٭صدف بختياري

 ٭ضاري علي
 ٭طارق األطرش
 ٭طالل الرشيد

 ٭طيبة الزعابي
 ٭طيبة الرفاعي
 ٭طيبة العيسى

 ٭عائشة العمران
 ٭عائشة التويجري

 ٭عالية الشطي
 ٭عبداحلق مهدي

 ٭عبدالرحمن العمر
 ٭عبدالرحمن النصار

عبدالرحمن عبدالعزيز ٭
 ٭عبدالرحمن البواب
 ٭عبدالرحمن أبو زيد
 ٭عبدالرحمن القعود

 ٭عبدالرحم���ن عباس 
الفيلكاوي

 ٭عبدالرزاق جمال
 ٭عبدالرزاق احملميد
 ٭عبدالعزيز احملري
 ٭عبدالعزيز املاجد
 ٭عبدالعزيز حسني

 ٭عبدالعزيز املريخي
 ٭عبدالعزيز احلويتان

 ٭عبدالعزيز العزبي

 ٭عبدالعزيز املطوع
 ٭عبدالعزيز الدليمي

 ٭عبدالكرمي الششتري
 ٭عبدالكرمي زهيري

 ٭عبداللطيف معرفي
 ٭عبداهلل العتيقى
 ٭عبداهلل اجلليل
 ٭عبداهلل الرشود
 ٭عبداهلل الفضالة
 ٭عبداهلل الصباح
 ٭عبداهلل الكاظمي
 ٭عبداهلل الشميس

 ٭عبداهلل الشيخ
 ٭عبداهلل الشراد

 ٭عبداهلل مال اهلل
 ٭عبداهلل املسلم

 ٭عبداهلل العتيقي
 ٭عبداحملسن الدعيج
 ٭عبداحملسن الهاشم

 ٭عبداحملسن الفضالة
 ٭عبدالوهاب العلي

 ٭عثمان احملري
 ٭عزة اجلاسم

 ٭علي العلي
 ٭علي الدوسري

 ٭علي ابل
 ٭علي غدار

 ٭علي الهاجري
 ٭علي شعبان
 ٭علي املعتوق
 ٭عماد القطان

 ٭عمار الرفاعي
 ٭عمر املسلم

 ٭عمران طاالقاني
 ٭عيسى اليوسفي

 ٭عيسى العامر
 ٭عيسى محمد العطار

 ٭غادة حامد
 ٭غامن الغامن
 ٭غيداء املهنا

 ٭فادي ابراهيم
 ٭فارس الصرعاوي

 ٭فارس الشطي
 ٭فاطمة العجيل
 ٭فاطمة املعتوق
 ٭فاطمة بوحيمد
 ٭فاطمة الصباح

 ٭فاطمة العلى
 ٭فاطمة الفضلي
 ٭فاطمة الصباح
 ٭فاطمة القامس
 ٭فاطمة صالح

 ٭فاطمة دادخوة
 ٭فاطمة العدساني

 ٭فجر احلربي
 ٭فجر املخيزمي

 ٭فجر بعركي
 ٭فجر الفارسي
 ٭فرح الصباح

 ٭فرح النفيسي
 ٭فرح الظبيري
 ٭فرح القادري
 ٭فرح الشمالي
 ٭فرح خنيجر
 ٭فهد املكتوم
 ٭فهد الرومي

 ٭فهد مال اهلل
 ٭في العبيد

 ٭فيصل حجي
 ٭فيصل الغصني
 ٭فيصل الشطي

فيصل ماضي اخلميس ٭
 ٭قماشة جمعة

 ٭كرمي حبر
 ٭كرمي أبو غريب

 ٭كوثر جمال
 ٭كوثر أحمد

 ٭الدن العبدالرزاق
 ٭لطيفة اخلالد
 ٭لطيفة حمادة

 ٭لولوة جحيل
 ٭لولوة الودعانى

 ٭لولوة املشوح
 ٭ليالي اجللوي

 ٭لني طه
 ٭ماجدة الشاعر

 ٭ماهر شقير
 ٭مايكل يوسف

 ٭مبارك الصباح
 ٭مجدولني حالوي

 ٭محمد العنيزي
 ٭محمد السميط

 ٭محمد بكر
 ٭محمد الفار

 ٭محمد العصفور
 ٭محمد الرومي

 ٭محمد عبداملوال
 ٭محمد عارف

 ٭محمد سليمان
 ٭محمد قاسم

 ٭محمد اسماعيل
 ٭محمد السليمان

 ٭محمد الصقر
 ٭محمد شوقي
 ٭محمد الوزان

 ٭محمد بهبهاني
 ٭محمد العتيبي

 ٭محمد بدر منصور
محمد عبدالغفار حلوة ٭

 ٭محمد نزار سمرين
 ٭محمود مدوة

 ٭محمود املرزوق
 ٭مرمي البشر

 ٭مرمي القطامي
 ٭مرمي املراد

 ٭مرمي بهبهاني
 ٭مرمي ميرزا
 ٭مرمي البدر

 ٭مرمي املليفي
 ٭مشعل املنصور

 ٭مصطفى تونسي
 ٭معاذ الرفاعي
 ٭معاوية اوبل

 ٭معروف املعروف
 ٭مناف حيدر
 ٭منال زيدان

 ٭منال العدواني
 ٭منال فراج

 ٭منوة اليعقوب
 ٭منى صفا

 ٭منى مسلم
 ٭منيرة البراك
 ٭مها دمرداش

 ٭مها حسن
 ٭مها الفرج

 ٭مهدي يداهلل
 ٭مهدي بارون

 ٭مهند درويش
 ٭مي حسن
 ٭مي قاسم

 ٭ميالد قعيد
 ٭ناصر بوحيمد
 ٭ناصر الهاللي

 ٭ناصر العثمان
 ٭ناصر السلمان

 ٭ناهل العظم
 ٭جند املهنا

 ٭ندى احلولي
 ٭نزار مشعل

 ٭نعيمة الكندري
 ٭نهال حسني

 ٭نهى الفضلي
 ٭نواف العجمي

 ٭نوال جميل
 ٭نوال السعدون

 ٭نور قرطم
 ٭نور الشايع
 ٭نور األيوب
 ٭نور الفليج

 ٭نور السعدون

 ٭نور محمد
 ٭نور احلجاج

 ٭نور العبدالرزاق
 ٭نور إبراهيم
 ٭نورا اخلضر

 ٭ن�ورالهدى عبداحلليم
 ٭نورة الصباح

 ٭نورة التويجري
 ٭نورة النجار

 ٭نورة البعيجان
 ٭نورة الشايع

 ٭نورية الصباح
 ٭نوف بورسلي

 ٭نوف الزين
 ٭هاشم احلسيني

 ٭هاشم الرفاعي
 ٭هاني الغالييني
 ٭هبةاهلل رشوان

 ٭هبة علي
 ٭هبة احلميضى
 ٭هداية العثمان
 ٭هند التركيت

 ٭هند نصار
 ٭هيا املنيس

 ٭هيا ماجد
 ٭وسام إبراهيم
 ٭وسام عبداهلل

 ٭وفاء الفليج
 ٭وفيقة املال

 ٭وليد املكيمى
 ٭ياسمني قبازرد

 ٭ياسمني الرشدان
 ٭يحيى احلديدي
 ٭يوسف الفوزان

 ٭يوسف العبدالرزاق
 ٭يوسف املضف

 ٭يوسف املطيري
 ٭يوسف الفضلي
 ٭يوسف البابطني

وسعيدة ألنني حققت طموحي بالوصول الى املجلس«.
ومن ثم توجهت بنصيحة قيمة للخريجني قائلة: »استمتعوا 
بحياتك���م وال بأس من املرح لبعض الوقت، ولكن ال تنس���وا أن 
تفكروا فيما سيأتي، ضعوا أهدافكم نصب أعينكم واعملوا على 
حتقيقها، ألن الطريق إلى السعادة يتمثل في النجاح مبا تصبون 

إليه«.
بعدها وجريا على األع���راف األكادميية األميركية أوصى عن 
كلية اآلداب والعل���وم د.نزار حمزة الرئيس املؤقت س���وليفان 

وحده���ا، ال ميكن أن تصبح أداة فعالة للنمو والتقدم، ومع ذلك، 
عندما حتصن الفردية باملعرفة واخلبرة واحلكمة، يصبح األفراد 
القوة الدافعة للتحول االجتماعي، إن املعرفة هي حجر األس���اس 
في التنمية البش���رية ومتنح الناس خي���ارات أكثر وتطور من 
قدراتهم«، وشكرت اخلريجة نهى اجلامعة األميركية في الكويت 
وأعضاء هيئتها التدريسية لتفانيهم في مساعدة الطلبة ولكونهم 
مصدر إلهام وتوجيه لتطوير اخلريجني، وشددت على الدور املهم 
ال���ذي يجب أن يضطلع به اخلريجون ف���ي املجتمع، »محصنني 
باملعنى احلقيقي وراء تعليمنا في اجلامعة األميركية في الكويت، 

مبنح اخلريجني درجاتهم اجلامعية، وقام الرئيس املؤقت مبنح 
اخلريجني شهاداتهم بناء على التوصية. وتسلم كل خريج وخريجة 
شهادته من د.تيم س���وليفان ود.أس���يل العوضي وعميد كلية 
العلوم واآلداب د.نزار حمزة، بعد ذلك طلب رئيس اجلامعة تيم 
س���وليفان من اخلريجني حتويل الطرة املتدلية من قبعاتهم من 
اليمني الى اليسار، معلنا بذلك عن تخرجهم رسميا في اجلامعة 

األميركية بالكويت.
و ألقت اخلريجة نهى الفضلي كلمة للحضور حتدثت فيها عن 
ق���وة املعرفة قائلة: »الفردية ميكن أن تؤدي إلى النجاح، إال أنها 

خريجو دفعة عام 2010 على استعداد لالضطالع بدور فعال في 
مجتمعنا، الرس���الة األكثر أهمية التي تعلمناها في اجلامعة هي 
أهمية املشاركة املدنية«. وجتدر اإلشارة الى أن نهى حاصلة على 
ش���هادة بكالوريوس في اللغة اإلجنليزية وتخصص مساند في 
العلوم االجتماعية والسلوكية بأعلى معدل تراكمي بني اخلريجني، 
وتخطط نهى ملتابعة الدراسات العليا في مجال األدب املقارن في 
الواليات املتحدة، وتتطلع لتدريس األدب املقارن على املستوى 
اجلامعي، وتطمح الى الزام نفسها بالبحث والنشر في هذا املجال، 

واختتم احلفل بتقليد قطع كعكة دفعة عام 2010.

سوليفان: نطمح إلى أن يصبح خريجونا قادة في حياتهم المهنية
ويلعبوا دوراً مهماً في خدمة الدول والمجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها 
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