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مب�شاركة عدد من اجلهات اخلارجية..

الجامعة تقيم معرضًا
لـ «يوم التأسيس»  ..األحد القادم
د.العمر :وقوع جامعة الملك سعود في حيز مدينة
الدرعية يكسبها بعدًا تاريخيًا وحضاريًا

حممد بن �سعود كتب رواي��ة وطن
حروفها نق�شت على الأر�ض وال�سيوف
واجلياد والهجن بداية رجال ت�صارع
رجال ،معارك حلم بناء وطن وهوية
مع غارات النهب واجلهل واال�ستقواء
على ال�ضعف.
احلكاية لي�ست مع بداية الت�أ�سي�س
ب��ل حكايتنا ال��ي��وم م��ع �إح��ي��اء ذك��رى
الت�أ�سي�س ،فغياب ال��ذك��رى ال يعرب
ب��ال�����ض��رورة ع��ن عجز و�إه���م���ال ،بل
هو جزء من طبيعة بناء احلكاية يف
ثقافتنا  :تروى وحتفظ و�إعادة ن�شرها
حتكم بطلب.
فمع �سلمان بن عبدالعزيز كانت
البداية بناء بداية ثقافة الت�أ�سي�س
التي تخرج روح التاريخ من التاريخ
لت�ستمر احل��ي��اة بروايتها الوطنية،
الق�صة لي�ست تعبري ع��ن م�سارات
الن�ضال والت�ضحيات فهذه القيم ال
متوت ولكن رمبا تن�سى وي�سقط عنها
بريق احلياة ب�إ�ضاءاته احلالية فتف�صل
مرحلة ،عن مرحلة ،وتتجز�أ الق�صة
وتتبدل الأدوار ،ب�سبب ذاكرة الن�سيان،
وتدخالت هواة التاريخ ،ف�إحياء ذاكرة
الت�أ�سي�س ،ت�أ�سي�س لروح انتماء �أ�صلية
وحقيقية تروى بذكرى �سنوية وتعيد
الوالء للوالء وت�ضيء هيبة الت�أ�سي�س
بفخر واعتزاز فدولة حممد بن �سعود
هي دولة �سلمان بن عبدالعزيز ثالثة
عقود تروي تاريخ البداية التي حتملنا
ل��ب��داي��ة ج��دي��دة عنوانها حممد بن
�سلمان بداية و�سلمان بن عبدالعزيز
ب��داي��ة ج���اءت م��ن ب��داي��ة حممد بن
�سعود واملنا�ضلني من بعده.
فهويتنا ب��داي��ة ح��ل��م و�أم����ل وق��وة
فبداية الت�أ�سي�س حلم بناء القوة التي
�أقامت دول��ة ال�سعوديني من البداية
�إىل البداية.
د .مطلق بن �سعود املطريي
امل�شرف على الإدارة والتحرير يف
�صحيفة ر�سالة اجلامعة

كلمات الملوك وولي العهد
لقد ملكت هذه البالد التي هي
حت��ت �سلطتي ،ب��اهلل ث��م بال�شيمة
العربية ،وك��ل ف��رد من �شعبي هو
جندي و�شرطي ،و�أنا �أ�سري و�إياهم
كفرد واحد ،ال �أف�ضل نف�سي عليهم
وال �أت��ب��ع يف حكمهم غـري مـا هو
�صالح لهم ح�سبما ج��اء يف كتاب
اهلل و�سنة ر�سوله.
امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود
تولينا حكـم اململكة العربية
ال�سعودية...معتزين بهذا الرتاث
املجيد ال��ـ��ذي ورث��ن��ـ��اه ك��اب��ـ��راً عـن
كابـر ،والذي �أ�س�س على تقوى اهلل
وطاعته ،د�ستوره القر�آن الكرمي،
وع��ـ��م��اده �ســنة حممد �صلى اهلل
عليه و���س��ل��م ،فعلى �أ�س�سه نحن
ما�ضون.
امللك �سعود بن عبدالعزيز �آل
�سعود

�أ�صدر خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أمراً
ملكياً باعتماد يوم  22فرباير من
كل عام �إج��ازة ر�سمية ،لالحتفاء
بت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية ،با�سم
«يوم الت�أ�سي�س».
وج��اء ن�ص الأم��ر امللكي «نحن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ملك اململكة العربية ال�سعودية بعد
االط�ل�اع على النظام الأ�سا�سي
للحكم ,ال�����ص��ادر ب��الأم��ر امللكي
رقم ) �أ  ( 90 /بتـاريخ 8 / 27
1412 /هـ ،واع��ت��زازاً باجلذور
الرا�سخة لهذه ال��دول��ة املباركة،
وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها
منذ عهد الإم��ام حممد بن �سعود
قبل ثالثة قرون ،وبداية ت�أ�سي�سه
يف م��ن��ت�����ص��ف ع�����ام 1139هـ
)1727م( للدولة ال�سعودية الأوىل
التي ا�ستمرت �إىل عام 1233هـ
)1818م( ،وعا�صمتها الدرعية
ود�ستورها ال��ق��ر�آن الكرمي و�سنة
ر���س��ول��ه �صلى اهلل عليه و�سلم،
وما �أر�سته من الوحدة والأمن يف
اجل��زي��رة العربية ،بعد ق��رون من
الت�شتت والفرقة وعدم اال�ستقرار،
و�صمودها �أمام حماوالت الق�ضاء
عليها� ،إذ مل مي��� ِ��ض ���س��وى �سبع
�سنوات على انتهائها حتى متكن
الإمام تركي بن عبداهلل بن حممد
بن �سعود عام 1240هـ )1824م(
م��ن ا�ستعادتها وت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الثانية التي ا�ستمرت
�إىل ع���ام 1309هـ )1891م(؛
وب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه��ا بع�شر ���س��ن��وات،
قي�ض اهلل امل��ل��ك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود
عام 1319هـ )1902م( لي�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الثالثة ويوحدها
با�سم اململكة العربية ال�سعودية،
و�سار �أبنا�ؤه امللوك من بعده على
نهجه يف تعزيز بناء ه��ذه الدولة
ووحدتها.
ومبا �أن منت�صف عام 1139هـ
امل��واف��ق ل�شهر ف�براي��ر م��ن ع��ام
1727م ه���و ب����دء ع��ه��د الإم����ام
حممد بن �سعود وت�أ�سي�سه للدولة
ال�سعودية الأوىل.

�أمرنا مبا هو �آت:
�أوالً :يكون يوم ) 22فرباير( من
كل عام يوماً لذكرى ت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية ،با�سم )يوم الت�أ�سي�س(،
وي�صبح �إجازة ر�سمية.
ثانياً :يبلغ �أمرنا هذا للجهات
املخت�صة العتماده وتنفيذه.
وبهذه املنا�سبة الغالية رفع معايل
رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر
�أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات
خل��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود،
ول�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز
ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع -حفظهما
اهلل ،-و�إىل كافة الأ���س��رة امللكية
احلاكمة وال�شعب ال�سعودي الكرمي
�سائال اهلل ع��ز وج���ل �أن يحفظ
بالدنا وقادتنا و�شعبنا ومقد�ساتنا
وجنودنا البوا�سل من كل مكروه.
وقال معاليه يُعد يوم الت�أ�سي�س
املحدد بـ  22فرباير من كل عام،
ح��د ًث��ا تاريخ ًيا م��ه� ًم��ا� ،إذ يحدد
ت��اري� ً
�خ��ا �سيا�س ًيا دق��ي� ًق��ا لبداية
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية على يد
الإم���ام حممد ب��ن �سعود -رحمه
اهلل ،-ويربط ال�شعب ال�سعودي
بعمقه التاريخي الطويل وجذوره
املمتدة لأكرث من ثالثة قرون من
التوحد واال���س��ت��ق��رار ،حت��ت راي��ة
�سعودية واحدة ،ف�ضلاً عن داللته
على االهتمام بالعلم واالعتماد
عليه يف ت�أ�سي�س مملكة �شاخمة
قاومت كل عوامل التغيري لتبني
بقلب املجد �أروع منجز ي�شهده
العامل ،وما زالت تنحو نحو العال
والنه�ضة والتطور يو ًما بعد يوم.
و�أكد رئي�س جامعة امللك �سعود
�أن هذا اليوم التاريخي يحتل مكانة
كبرية ذات �أبعاد تاريخية ورمزية؛
ت�����ش��ع��رن��ا ب���االع���ت���زاز ب���اجل���ذور
ال��را���س��خ��ة ل��ل��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة،
وا�ستذكار ت�أ�سي�سها ،وما حتقق من
الوحدة والأم��ن واال�ستقرار الذي
كانت بذرته الأوىل مدينة الدرعية
عا�صمة الدولة ال�سعودية الأوىل،
وا�ستمرار عملية البناء والتنمية يف

احلا�ضر وامل�ستقبل.
واع��ت�بر د.العمر وق��وع جامعة
امللك �سعود يف حيز مدينة الدرعية
يك�سبها بعدًا تاريخ ًيا وح�ضار ًيا
الفتاً ،حيث ت�ؤكد ه��ذه امل�ؤ�س�سة
التعليمية الرائدة وغريها ،مدى
تقارب امل�سافة الزمنية الفا�صلة
بني طموح الأجداد ور�ؤية الأحفاد،
وف��ق تطلعات ال��ق��ادة امل�ؤ�س�سني
لبناء دولة ترتكز على العلم كو�سيلة
�أ�سا�سية ل�صنع التحوالت التي كانوا
ي�أملون حتقيقها؛ فتغدو �شاهدًا
ح ًيا على حتقق تلك الطموحات
بنه�ضة ال��وط��ن ،ورفاهية �شعبه،
وف��ق �أ�س�س علمية حت�ترم العلم
وتواكب م�سرية التقدم واالزدهار.
من جانب �آخر ،تقيم جامعة امللك
�سعود يوم الأح��د القادم معر�ضاً
عن يوم الت�أ�سي�س ال�سعودي ،وذلك
لإب���راز العمق التاريخي للمملكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،م��ن خ�لال
م�شاركة �أبناء الوطن الغايل ،و�سط
م�شاركة �أكرث من  10جهات �سواء
من داخل �أو خارج اجلامعة.
ويهدف املعر�ض ال��ذي ت�شرف
عليه عمادة ���ش��ؤون الطالب �إىل
تقدمي نبذة عن ت�أ�سي�س اململكة
العربية ال�سعودية ،وتو�ضيح مدى
ر�سوخ وثبات م�ؤ�س�سة احلكم ونظام
الدولة يف ال�سعودية ملدة زادت عن
ثالثة قرون ،فمنذ ت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الأوىل يف عهد الإم��ام
حممد بن �سعود وهي تقوم على
مبادئ الإ�سالم ال�صحيحة ،واحلكم
الر�شيد ،والتنمية امل�ستمرة للبالد،
وتعزيز مكانتها حمل ًيا و�إقليم ًيا
وع��امل� ًي��ا ،وك��ان��ت خ��دم��ة القبلتني
و�ضيوف الرحمن �أول��وي��ة ق�صوى
لأئمة الدولة ال�سعودية وتوارثها
ملوك اململكة و���ص� اً
�ول �إىل خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود – رعاه
اهلل . -
وكان معايل وزير التعليم الدكتور
وجه اجلامعات
حمد �آل ال�شيخ ،قد ّ
ومعاهد وكليات امل�ؤ�س�سة العامة
للتدريب التقني واملهني و�إدارات
التعليم وامل��ل��ح��ق��ي��ات الثقافية،
باالحتفاء بيوم الت�أ�سي�س يف 22
ف�براي��راجل��اري ،من خ�لال �إقامة
ال�برام��ج والفعاليات والأن�شطة
للتعريف ب�أهمية ه��ذه املنا�سبة،
وال��ع��م��ق ال��ت��اري��خ��ي واحل�����ض��اري
وال��ث��ق��ايف للدولة ال�سعودية منذ
ت ��أ���س��ي�����س��ه��ا ق��ب��ل ث�ل�اث���ة ق����رون،
وال��ت�لاح��م وال�تراب��ط ال��وث��ي��ق بني
املواطنني وقيادتهم.

�إن �إمي����ان ه���ذا ال�شعب ب��اهلل،
ومتا�سكه وتفانيه يف خدمة وطنه
والكفاح يف �سبيل ا�ستقالله وحريته
هو ال�سبيل الذي �أو�صل هذا ال�شعب
وهذا البلد
الكرمي �إىل ماهو عليه الآن.
امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل
�سعود
ا�ستطاع امللك عبدالعزيز وبف�ضل
اللـه �أن ي�ؤ�س�س هذا الكيان الكرب،
ليعيد له الأم��ن مبعايري يعز على
الآخ��ري��ن الو�صول �إليهـا ،ويحقق
ل�شـعبه �أف�ضل م�ستويات احلياة
الإن�سانية املرفهة وامل�ستقرة ،حتى
�أ�صبحت بالدنا م�ضرب الأمثال يف
العزة والكرامة والتقدم واالزدهار.
امللك خالد بن عبدالعزيز �آل
�سعود
قامت الدولة ال�سعودية الأوىل
منذ �أكرث من قرنـني ون�صـف على
الإ�����س��ل�ام ،وع��ل��ى م��ن��ه��اج وا���ض��ح
يف ال�����س��ي��ا���س��ة واحل��ك��م وال��دع��وة
واالجتماع.
امللك فهد بن عبدالعزيز �آل
�سعود
�إن ب�لادن��ا وهلل احلمد �شهدت
منذ ت�أ�سي�سها عـلى ي��د املوحد
امللك عبدالعزيـز -يرحمـه اهلل-
نه�ضـة ح�ضاريـة �شـاملة ،ا�ستهدفت
الإن�سان ال�سـعودي يف عي�شه وعمله
و�أمنه و�صحته وتعليمه.
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود
ج��اءت ال��دول��ة ال�سعودية لتعيد
اال�ستقرار لهذه املنطقة على نهـج
الدولـة الإ�سالمية الأوىل ،وتوحد
�أغ��ل��ب �أج��زائ��ه��ا يف دول���ة واح���دة،
تقوم عـلى الكتـاب وال�سـنة ،ال على
�أ���س��ا���س �إقليمي �أو قبلي �أو فكر
ب�شري منذ �أكرث من مئنت و�سبعني
�سـنة.
خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
لدينا عمق تاريخي مهم ج��داً
موغل بالقدم ،ويتالقى مع الكثري
من احل�ضارات.
ال��ك��ث�ير ي��رب��ط ت���اري���خ ج��زي��ـ��رة
العرب بتاريـخ ق�صري جداً ،والعك�س
�أننا �أمة موغلة يف القدم.
�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز
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وكالء الجامعة يعبرون عن مشاعرهم بـ «يوم التأسيس» السعودي

د .ال�سلمان

د .النمي

د .ال�صقور

د .احلميزي

د .م�سملي

د.السلمان :ننعم بوريف الخير واألمن وعظيم االستقرار ومواصلة النهوض

د.النمي :االحتفاء يؤكد تمسك بالدنا منذ تأسيسها
بالعروة الوثقى وااللتزام بالشريعة اإلسالمية منهجاً
حتتفل اململكة العربية ال�سعودية غ��داً
الثالثاء بيوم الت�أ�سي�س الأول ،بعد �أن �صدر
�أمر ملكي ،حدد فيه يوم الثاين والع�شرين من
�شهر فرباير كل عام لالحتفال بهذه املنا�سبة.
وي�أتي االحتفال بيوم الت�أ�سي�س كمنا�سبة
وطنية للإعتزاز باجلذور الرا�سخة للدولة
ال�سعودية ،وا�ستذكار ت�أ�سي�سها على يد الإمام
حممد بن �سعود منذ �أكرث من ثالثة قرون،
وما حققته من الوحدة والأمن واال�ستقرار،
وا�ستمرارها يف البناء والتوحيد والتنمية.
وبد�أ عهد الإمام حممد بن �سعود بتوليه
احل��ك��م ب��ال��درع��ي��ة يف الن�صف ال��ث��اين من
عام 1139هـ  ،وحتديداً 1139/6/30هـ
)1727/2/22م( ليكون ت��اري��خ�اً لبداية
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية.
وبهذه املنا�سبة رفع وكيل اجلامعة الدكتور
ع��ب��داهلل ال�سلمان �أ���س��م��ى �آي����ات التهاين
و�صادق التربيكات �إىل مقام خادم احلرمني
ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبد العزيز
�آل �سعود ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع  -حفظهم اهلل  -و�إىل كافة �أف��راد
ال�شعب ال�سعودي العريق وال���ويف بحلول
ذك��رى ي��وم الت�أ�سي�س التي تعك�س لوطننا
احلبيب اك�ثر م��ن  ٣٠٠ع��ام م��ن العراقة،
والر�سوخ ،والعمق التاريخي واحل�ضاري الذي
يجعلنا نعتز باملا�ضي ون�صنع حا�ضر ُم�شرق،
ون�ست�شرف م�ستقبل زاهر مزدهر لهذا الوطن
الغايل بقيادته الر�شيدة ب�إذن اهلل.
وب�ي�ن ال��دك��ت��ور ال�سلمان �أن���ه م��ن��ذ ع��ام
١١٣٩هـ ،وحتى عهد �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان حفظه اهلل ،ونحن
ننعم بوريف اخلري والأمن وعظيم اال�ستقرار
وموا�صلة النهو�ض والتقدم امل�ستمر.
وق���ال وك��ي��ل اجلامعة �أ���س��ال اهلل العلي
القدير �أن ي��دمي على وطننا الغايل املزيد
من الأم��ن والرخاء واالزده��ار بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني
حفظهما اهلل.
م�سرية الكفاح
و�أعترب وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية
والأكادميية الدكتور حممد النمي �أن يوم
الت�أ�سي�س ي�أتي لري�سخ يف الذاكرة الوطنية
ال�سعودية ذك��رى م�سرية الكفاح والنجاح
والنماء وال��ع��ط��اء ،فهو ي��وم خالد المتداد

الدولة ال�سعودية وللوفاء �إىل م�ؤ�س�سيها ومن
�أ�سهم يف خدمة الوطن من ملوك ومواطنني،
حيث ي�ؤرخ لأيام عظيمة وحمطات مف�صلية
 يف تاريخ مملكتنا الغالية  -قادت للحا�ضراملزدهر الذي ت�شهده بالدنا حالياً ،وامل�ستقبل
الزاهر الذي ينتظرها بقيادة خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو
ويل عهده الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان حفظهما اهلل.
وقال �إن قرار االحتفاء بيوم الت�أ�سي�س الذي
�أ�صدره موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز ،جاء لي�ؤكد مت�سك هذه
البالد منذ ت�أ�سي�سها بالعروة الوثقى وااللتزام
بال�شريعة الإ�سالمية منهجاً وعم ً
ال ،والعمل
م��ن �أج���ل احل��ف��اظ على م��ن��ج��زات الوطن
العظيمة وحتقيق قيم الو�سطية والت�سامح يف
ظل نه�ضة تنموية �شاملة حققت للمواطن كل
�سبل العي�ش الكرمي حتى �أ�ضحت بالدنا مثاالً
يحتذى ونربا�ساً يقتدى به يف التطور والنمو
على خمتلف امليادين العلمية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية واحل�ضارية يف فرتة
وجيزة يف تاريخ الأمم.
و�أبان د.النمي �أن املتابع لتاريخ وطننا
الغايل يجد �أن ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
الأوىل هو نقطة حت��ول يف تاريخ اجلزيرة
العربية �ساهمت يف جتذير مبادئ را�سخة
ور�ؤي��ة وا�ضحة من ارتباط املواطن بقيادته
منذ عهد الإمام حممد بن �سعود قبل ثالثة
قرون بعد �أزمان من الت�شتت والفرقة وعدم
اال���س��ت��ق��رار ،وك��ذل��ك �ساهمت فيما حتقق
للبالد يف الع�صر احلايل من نه�ضة وتنمية
�شاملة وبناء للإن�سان حا�ضراً وم�ستقب ً
ال
ومكانة عالية بني الدول وال�شعوب.
وقال د.النمي ،يف ظل ذكرى هذا اليوم
ال���ذي �أ���ش��رق��ت �شم�سه م��ن قلب اجل��زي��رة
وعمت �أرج���اء بالدنا الغالية �أم��ن�اً و�إمي��ان�اً
ووحدة وبناء ،نحمد اهلل وندعوه �أن يحفظ
قيادتنا الر�شيدة وعلى ر�أ�سها قائد م�سريتنا
وراع��ي نه�ضتنا خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده
الأم�ي�ن الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ب��ن عبد
العزيز ،كما نبتهل �إىل املوىل �أن يحفظ على
بالدنا �أمنها و�إميانها ومكت�سباتها �إنه ويل
وذلك والقادر عليه.
ت�أ�سي�س حلمة
وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات مبنا�سبة
يوم الت�أ�سي�س من جهتها �أكدت وكيلة اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالبات الدكتورة غادة بن �سيف �أن

د.الحميزي :يوم عظيم حققت فيه الدولة الوحدة
واالستقرار ونشرت الثقافة والعلوم و الدرعية

الثاين والع�شرين من فرباير نقف على �أطالل
«يوم الت�أ�سي�س» ذلك اليوم العظيم الذي �ألهم
اهلل فيه الإمام حممد بن �سعود لإقامة دولة،
وت�أ�سي�س لحُ مة ،وجمع �أمة حتت راية «ال �إله
�إال اهلل حممد ر�سول اهلل».
وق��ال��ت د.ب���ن �سيف هاهي ثالثة ق��رون
مرت ،ونحن نحتفل بيوم ت�أ�سي�س هذا الوطن
العظيم ،م�ؤكدة �إن يوم الت�أ�سي�س هو ر�سالة
الأج��داد التي ت�صل �إلينا يف هذه الذكرى،
ب�أن نرعى الأر�ض التي رووها بالدم والعقل
واحل��ك��م��ة ،ون��وا���ص��ل العمل ون��ب��ذل اجلهد
ونغلب ال�صعاب لنحافظ على �إرثنا النفي�س.
وعرجت وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالبات
�أننا يف هذا اليوم ومن «يوم بدينا»  ،ونحن
ننعم بف�ضل من اهلل باخلري والنماء واالزدهار
والتقدم ،واحلمد هلل الذي جعل وطننا رمزاً
للأ�صالة والعراقة والرقي.
و�أختتمت حديثها ب�أن يحفظ اهلل �شعب
اململكة العربية ال�سعودية وقيادته الر�شيدة-
�أي��ده��ا اهلل -الذين حملوا �شعار التوحيد
ورايته بني �ضلوعهم ،وحكموا ب�شرع اهلل و�سنة
ر�سوله ،و�أن يحفظ �أجماد �أمتنا ،ويبارك يف
خريات هذا الوطن املعطاء ،ومينّ علينا بوافر
الأم��ن والأم��ان والإ�ستقرار والرخاء يف ظل
قيادة موالي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأم�ين
�سيدي حممد بن �سلمان �أيدهما اهلل.
�إجنازات تنموية وتطويرية
من جانبه اعترب وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي الدكتور خالد احلميزي
�أن يوم الت�أ�سي�س ال�سعودي تخليداً لذكرى
قيام ال��دول��ة ال�سعودية الأوىل منذ ثالثة
قرون ،ويف هذه املنا�سبة التاريخية العظيمة
«ي��وم الت�أ�سي�س» حققت به الدولة الوحدة
واال�ستقرار ون�شرت الثقافة والعلوم واتخذت
الدرعية عا�صم ًة ومركزاً لها يف �إقليم اليمامة
و�سط اجلزيرة العربية ،رافعاً �أ�سمى �آيات
التهاين والتربيكات بخال�ص الوفاء والوالء
ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبد العزيز و�سمو ويل عهده
الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبد العزيز -يحفظهم اهلل-
وال�شعب ال�سعودي الأغر ،فكل عام والدولة
ال�سعودية بخري و�أمان وازدهار.
و�أك����د د.احل��م��ي��زي �أن ي���وم الت�أ�سي�س
منا�سبة عطرة ال بد �أن نعي�ش ون�ست�شعر بكل
فخر واعتزاز ذكرى اجلذور الرا�سخة لهذه
ٍ
الدولة التاريخية املباركة ،حيث ت�أ�س�ست فيه

«الدولة ال�سعودية الأوىل» على يد �أول �أئمة
الدولة ال�سعودية الإمام حممد بن �سعود-
طيب اهلل ث��راه -يف الثاين والع�شرين من
�شهر فرباير من العام 1727م ،معترباً �أن
هذه الذكرى تُخلد اليوم الأول لقيام �أول
دول��ة قوية ومتكاملة يف اجل��زي��رة العربية
بعد دول��ة اخلالفة الرا�شدة ،حيث فقدت
اجلزيرة العربية مقومات الدولة و�أ�صبحت
حتكمها قبائل وقرى متفرقة ،وبعد قرون
من الت�شتت والفرقة وعدم اال�ستقرار قي�ض
اهلل لهذه الأر�ض املقد�سة الإمام حممد بن
�سعود ال��ذي �أع��اد لها �أهميتها التاريخية،
وربطها مببادئ الدولة الإ�سالمية الأوىل،
ف ��أق��ام ال��دول��ة و�أ�س�س مبادئها وان�ضمت
القبائل وال��ق��رى وال��ب��ل��دات حت��ت رايتها،
ف�صمدت �أم���ام جميع حم���اوالت الق�ضاء
عليها .و�أ�ضاف وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي جاء ت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الثانية يف ع��ام 1824م حتت
حكم ثاين الأئمة ال�سعوديني الإم��ام تركي
بن عبداهلل بن حممد بن �سعود ،ويف عام
1902م قي�ض اهلل امللك عبد العزيز �آل
�سعود  -طيب اهلل ث��راه -لت�أ�سي�س الدولة
ال�سعودية الثالثة وتوحيدها حت��ت ا�سم
اململكة العربية ال�سعودية ،فو�ضع حجر
الأ���س��ا���س لبناء ال��دول��ة احلديثة وتطوير
م�ؤ�س�ساتها وم��ق��وم��ات��ه��ا ،وب���ذل اجل��ه��ود
وال��ع��ط��اء ه��و و�أب��ن��اءه ال�ب�ررة م��ن بعده يف
جمع �شتات الأم��ة وحتقيق الأم��ن والأم��ان
واال���س��ت��ق��رار ،كما يتوجب علينا الوقوف
والت�أمل فيما حققته اململكة يف يومنا هذا
م��ن �إجن���ازات تنموية وتطويرية يف �شتى
املجاالت التعليمية وال�صحية واالقت�صادية
والإج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية ال��ت��ي متيزت
بال�شمولية والتكامل يف بناء وتنمية الوطن
واملواطن مما جعلها وهلل احلمد يف م�صاف
الدول العاملية املتقدمة.
ودع��ا د.احلميزي ب ��أن يحفظ امل��وىل عز
وجل وطننا وامننا وا�ستقرارنا ،موجهاً وعظيم
االمتنان �إىل مقام �سيدي خ��ادم احلرمني
ال�شريفني وويل عهده االم�ين على دعمهم
وحر�صهم على قطاع التعليم الذي ي�صب يف
نه�ضة اململكة وازده��اره��ا وخدمة خططها
التنموية وتلبية احتياجات املجتمع واملواطن.
تر�سيخ المتداد ال�سعودية
ف��ي��م��ا ع��ل��ق وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة للتخطيط
والتطوير ال��دك��ت��ور علي م�سملي �أن «ي��وم
الت�أ�سي�س» ميثل عراقة و�أ�صالة وكفاح يف

و�ضع اللبنات الأوىل لهذا الوطن العزيز ،حيث
يوافق اليوم الذي �أعلن فيه الإمام حممد بن
�سعود ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية ،وحتديدًا يف
1727/2/22م ،وعا�صمتها الدرعية
و�أ�ضاف د.م�سملي ي�أتي احتفاء اململكة
بهذا اليوم املجيد تر�سيخاً المتداد الدولة
ال�سعودية لأكرث من ثالثة قرون واعتزازاً
بتاريخها وح�ضارتها العريقة ،ووف��ا ًء ملن
بذلوا كثرياً من اجلهود والت�ضحيات حتى
و�صلنا بف�ضل اهلل �أوالً ث��م بف�ضل والة
�أمرنا -حفظهم اهلل� -إىل ما نحن عليه
ال��ي��وم م��ن ع��زةٍ
ٍ
وجم��د وك��رام��ة ،يف وطن
الأمن والأمان ،وهانحن يف هذا اليوم (يوم
الت�أ�سي�س) لن�ؤكد فخرنا واعتزازنا وحبنا
وانتمائنا لوطننا العزيز ،يف ظل قيادته
الر�شيدة وفقها اهلل.
م�صدر فخر واعتزاز
من جانبه اعترب وكيل اجلامعة للم�شاريع
الدكتور عبداهلل ال�صقري ذكرى يوم الت�أ�سي�س
وال��ذي ي�صادف الثاين والع�شرين من �شهر
فرباير من كل عام ي�ستذكر الوطن واملواطنني
البطوالت والأجم��اد التي حتققت يف عهد
احل��ك��ام ال�سابقني للدولة ال�سعودية ب��د ًء
من الإم��ام حممد بن �سعود م�ؤ�س�س الدولة
ال�سعودية الأوىل حتى م�ؤ�س�س العهد احلايل
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود ــ
طيب اهلل ثراهم -
وق��ال وكيل اجلامعة للم�شاريع �إن تاريخ
ه��ذا ال��ي��وم م�صدر فخر واع��ت��زاز لل�شعب
ال�سعودي ملا ميثله من انتماء لهذا الوطن
وارتباط بجذور هذه الدولة وتذكري للأجيال
النا�شئة بجهود �أ�سالفهم ومابذلوه يف �سبيل
ت�أ�سي�س وتوحيد دولتهم والذي ميتد لثالث
قرون م�ضت.
و�أ�ضاف �أن القيادة الر�شيدة � -أيدها اهلل
 حر�صت بهذا اليوم من �إعادة كتابة تاريخاململكة وت�سليط ال�ضوء على حقبه زمنية
مهمه يف م�سرية ه��ذا الوطن املعطاء لهو
امتداد للثوابت الرا�سخة والقيم الأ�صيلة التي
ن�ش�أت عليها البالد.
واختتم د.ال�صقري ت�صريحه بالدعاء �إىل
اهلل  -عز وجل  -ب�أن يحفظ خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،وال�شعب ال�سعودي الكرمي ،و�أن
ي��دمي على وطننا االم��ن واالم���ان وال��رخ��اء
واملزيد من الإجنازات.

بن سيف :يوم التأسيس رسالة األجداد لنا بأن نرعى األرض التي رووها بالدم والعقل
د.الصقير :تذكير لألجيال الناشئة بجهود أسالفهم
في سبيل تأسيس وتوحيد السعودية والذي يمتد

د.مسملي :ما نحن عليه اليوم من عزة ومجد
وكرامة في وطننا بسبب الجهود والتضحيات
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انطالق الملتقى العلمي الـ١٢
لطلبة الجامعة للبحث واالبتكار
والموهبة
�أعلنت عمادة �ش�ؤون الطالب عن انطالق امللتقى العلمي الثاين
ع�شر لطالب وطالبات جامعة امللك �سعود للبحث واالبتكار واملوهبة
للعام ١٤٤٣هـ٢٠٢٢-م ،ملرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا،
حيث �سي�ستمر ا�ستقبال امل�شاركات حتى اخلام�س ع�شر من �شهر
رم�ضان لعام ١٤٤٣هـ على �أن يتم بعدها عملية الفرز و التحكيم
من خالل جلان م�شكلة لكل حمور ،ثم تعر�ض الأعمال على جلنة
التحكيم ملناق�شة الأبحاث والأعمال املر�شحة ،على �أن تعلن النتائج
يف حفل التكرمي اخلا�ص بامللتقى واملعر�ض امل�صاحب له يف �شهر
�شوال لعام ١٤٤٣هـ .
وذكر عميد �ش�ؤون الطالب
ورئي�س اللجنة العليا امل�شرف
على امللتقى الدكتور علي بن
كناخر الدلبحي ،ب���أن امللتقى
يهدف �إىل ت�شجيع الطالب
والطالبات على العمل البحثي
واكت�شاف قدراتهم البحثية،
وحتفيزهم لإظهار ابتكاراتهم
و�أعمالهم الإبداعية التي �سيتم
عر�ضها يف املعر�ض امل�صاحب
حلفل التكرمي و�إع�ل�ان نتائج
الفائزين ،م�ؤكداً �أنه يهدف �إىل
كود الت�سجيل
�صقل املهارات البحثية لطالب
وطالبات اجلامعة و�إعدادهم
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل�����ؤمت����رات
اخلارجية.
يت�ضمن امللتقى ثالثة حماور
رئ��ي�����س��ي��ة« ،حم����ور الأب���ح���اث
ال���ع���ل���م���ي���ة» وي�������ش���م���ل ث�لاث��ة
م�سارات فرعية (التخ�ص�صات
ال�صحية ،التخ�ص�صات العلمية
وال��ه��ن��د���س��ي��ة ،التخ�ص�صات
الإن�سانية واالجتماعية) ،فيما
ي�شتمل حم���ور «االب��ت��ك��ارات
كود املوقع
وامل����وه����ب����ة» ع���ل���ى م�����س��اري��ن
فرعيني وهما م�سار االبتكارات
واالخرتاعات ،م�سار املوهبة واالبداع و الذي ي�ضم عدة موا�ضيع يف
املجاالت الأدبية والفنية كمجال �صناعة الأفالم الوثائقية ،الإلقاء
العربي «اخلطابة» ،كتابة الق�صة الق�صرية ،والر�سم والت�صوير
الرقمي والفوتوغرايف والأعمال اليدوية ،ويف املحور الثالث «املحور
اخلا�ص» ي�شمل م�سار املو�ضوعات الهادفة وهي املو�ضوعات احليوية
التي حتمل �أفكاراً توعوية جديدة ملمار�سات قائمة ت�سهم يف خدمة
ر�ؤية ال�سعودية  ٢٠٣٠حيث مت اختيار «الوعي الفكري» مو�ضوعاً
هادفاً لهذا العام.
للإطالع على كافة جوانب امللتقى وت�سهي ً
ال لإجراءات الت�سجيل
وامل�شاركة قامت عمادة �ش�ؤون الطالب ب�إطالق موقع الكرتوين
خا�ص ا�شتمل على �أهداف و�ضوابط وحماور امللتقى ،وكذلك رابط
للت�سجيل ولإ�ستقبال امل�شاركات يف كافة املحاور ،ورابط �آخر لور�ش
العمل الت�أهيلية امل�صاحبة للملتقى.
ي�أتي امللتقى بدعم معايل رئي�س اجلامعة الدكتور ب��دران بن
عبدالرحمن العمر ،ووكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
الدكتور حممد بن �صالح النمي للحراك العلمي واملواهب واالبتكارات.

وكالة «التخطيط» تكرم مشرف
الوثائق السابق

كرم وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي م�سملي،
م�ؤخراً الأ�ستاذ خالد بن حممد اخل�ضريي ،بعد انتهاء فرتة عمله
م�شر ًفا على مركز الوثائق باجلامعة.
و�أ���ش��اد وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير بجهود اخل�ضريي
املتميزة خالل فرتة عمله.ح�ضر التكرمي الدكتور يزيد احلميدان، ،
الدكتورة �سعاد امل�شعل ،الدكتورة عبري احلربي ,بالإ�ضافة �إىل عدد
من قيادات وكالة اجلامعة للتخطيط والتطوير.
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فتح باب الترشيح لعمادتي « الهندسة» و «التمريض»
�أعلنت اللجنة اال�ست�شارية الختيار
عمداء الكليات واملعاهد وبناء على
توجيه معايل رئي�س اجلامعة عن
فتحها باب القبول للرت�شيح ملن�صب
عميد كلية الهند�سة ،عميد كلية
التمري�ض ،وذلك عن طريق التجديد
للعميد احل��ايل �أو التعوي�ض عنه،
وكذلك تقييم العميد احلايل والذي
�سوف تنتهي ف�ترة عمادته ،وذلك
عن طريق الرابط التايل واملوجود
يف موقع اللجنة االلكرتوين
https://eservices.ksu. 
edu.sa/DeansSelection

ذكر ذلك لر�سالة اجلامعة �أمني
�سر اللجنة الأ���س��ت��اذ ع��ب��داهلل بن
حممد ال�سنيدي ،م�شرياً �إىل �أن
اجلامعة ت�سعى �إىل اختيار الأف�ضل
لهذه املنا�صب القيادية .وتود اللجنة
تنبيه م��ن يحق لهم الرت�شيح من
اجلن�سني ح�سب تنظيم �إج���راءات
اختيار وتر�شيح ع��م��داء الكليات
وامل��ع��اه��د يف جامعة امل��ل��ك �سعود
الإط�لاع على ال�سمات املتوقعة يف
املر�شحني ملن�صب عميد للكليات
وامل��ع��اه��د يف جامعة امل��ل��ك �سعود
و�أنظمة و�إج��راءات اختيار وتر�شيح

عمداء الكليات و�إر�سال تر�شيحاتهم
على ال��راب��ط امل�شار �إل��ي��ه �أع�ل�اه،
حيث يقفل ب��اب الرت�شيح بنهاية
يوم ال�سبت 1443/8/2هـ املوافق
2022/3/5م.
وب���ه���ذ ِه امل��ن��ا���س��ب��ة ي�سر اللجنة
�أن تدعو وك�لاء ور�ؤ���س��اء الأق�سام
وجميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات املعلن عنها ،للم�شاركة يف
تقييم �أداء عميد كليتهم عن طريق
منوذج التقييم اخلا�ص بذلك ،علماً
�أن التقييم متاح حتى يوم ال�سبت
1443/8/2هـ.

وي��ت��ط��ل��ب ال����دخ����ول �إىل ه��ذه
ال�صفحة ا����س���ت���خ���دام ال�ب�ري���د
االلكرتوين اخلا�ص بنطاق اجلامعة
وكلمة ال�سر
@ksu.edu.sa
املرتبطة به .حيث تقت�صر �صالحية
التقييم على وكالء الكلية ،ور�ؤ�ساء
الأق�سام ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات املعنية .وتود اللجنة �أن ت�ؤكد
للجميع ب�أن البيانات التي يت�ضمنها
ه��ذا التقييم �سيتم التعامل معها
مبنتهى ال�سرية ،ولن ت�ستخدم �إال
يف �إجراءات املفا�ضلة بني املر�شحني
لعمادة الكلية.

�أ�ستعر�ضت املبادرات واالجنازات

إدارة صندوق الطالب تكرم أعضاء مجلس اإلدارة
خفض متأخرات استثمارات صندوق الطالب من  12مليون إلى  4مليون ريال
كتب  :فهد الفليج
كرمت عمادة �ش�ؤون الطالب ،يوم
الثالثاء  7رجب 1443هـ� ، ،أع�ضاء
جم��ل�����س �إدارة ���ص��ن��دوق ال��ط�لاب
ب��دورت��ه التا�سعة ،وذل��ك يف احلفل
الذي �أقامته �إدارة �صندوق الطالب،
بح�ضور عميد �ش�ؤون الطالب ورئي�س
جم��ل�����س �إدارة ���ص��ن��دوق ال��ط�لاب
ال��دك��ت��ور ع��ل��ى ال��دل��ب��ح��ي ،ورئي�س
جمل�س الإدارة ال�سابق الدكتور فهد
القريني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ويف ب��داي��ة احل��ف��ل �أل��ق��ى عميد
�ش�ؤون الطالب ورئي�س جمل�س �إدارة
���ص��ن��دوق ال��ط�لاب كلمة ع�بر فيها
عن �سعادته بهذا التكرمي لأع�ضاء
جمل�س �إدارة �صندوق الطالب يف
ختام دورته التا�سعة ،م�شيداً بجهود
�أع�ضاء املجل�س وق��رارات��ه ال�سابقة
التي �ساهمت يف دعم ورعاية طالب
وطالبات اجلامعة ،مقد ًما التهنئة
لأع�ضاء املجل�س يف دورته اجلديدة
وثقة معايل رئي�س اجلامعة ،متمنياً
لهم التوفيق يف �إدارة املهام املوكلة
بهم.
وتطرق �إىل �أن �صندوق الطالب
يعترب ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري وال�شريان
احليوي ،ملا ميثله من الدعم املايل
ملختلف �أن�شطة وخ��دم��ات عمادة
���ش���ؤون ال��ط�لاب ،م����ؤك���داً �أن هذا
الأمر يعد ذات �أهمية ق�صوى ملا له
من �أبعاد خمتلفة ،منوط بها رعاية
�شريحة مهمة وهي الطالب .وبني د.
الدلبحي �أن خدمات ال�صندوق يف
ت�صاعد م�ستمر �سنة بعد �آخرى ،وهو
بال �شك م�س�ؤولية كبرية على جمل�س
الإدارة للعمل على زيادة املوارد املالية
لل�صندوق حتى يتمكن م��ن الوفاء
بالتزاماته جتاه رعاية الطلبة وتوفري

ال��دع��م امل��ط��ل��وب ،م��ق��د ًم��ا ال�شكر
اجلزيل ملعايل رئي�س اجلامعة الدكتور
ب��دران بن عبدالرحمن العمر على
دعمة الدائم لعمادة �شوون الطالب
ب�شكل عام ول�صندوق الطالب ب�شكل
خا�ص لتحقيق الأهداف املرجوة.
ع��ق��ب ذل���ك ا���س��ت��ع��ر���ض احل��ف��ل
�إجنازات ومبادرات �صندوق الطالب
ومن �أهمها « حوكمة م�شروع �صيانة
ون��ظ��اف��ة �سكن ال���ط�ل�اب ،حوكمة
م�صروفات �أن�شطة الأندية وال�شراكة
ال��ط�لاب��ي��ة ،ح��وك��م��ة ال��ن��ظ��ام امل��ايل
واملحا�سبي لل�صندوق ،حوكمة نظام
املوارد الب�شرية وامل�صاريف العمومية
والإدارية ،خف�ض مت�أخرات حت�صيل
قيمة ا�ستثمارات �صندوق الطالب من
( �إثنا ع�شر) مليون� ،إىل (�أربعة) مليون
ري��ال ،زي��ادة �إي���رادات وا�ستثمارات
�صندوق الطالب عن العام املا�ضي
بن�سبة  ،15%تفعيل ال�برن��ام��ج
الإلكرتوين يف نظام املوارد الب�شرية،
وم��رك��ز بيع الكتب ،والعمل ج��اري
على التطبيق االلكرتوين ل�صندوق

ال��ط�لاب� ،أمت��ت��ة ن��ظ��ام االت�صاالت
الإدارية الداخلي بني �أق�سام �صندوق
الطالب ،تطبيق ا�شرتاطات ولوائح
وزارة العمل والعمال والتقيد بها على
امل�شمولني بها من املوظفني من (
اعتماد منوذج العقد املوحد ،منوذج
الئحة املوارد الب�شرية املوحد ،نظام
حماية الأج���ور ،توثيق العقود على
من�صة قوى ،تعديل الأج��ر يف نظام
الت�أمينات االجتماعية ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من اخل��دم��ات)� ،إع��ادة
ترتيب وتنظيم العمل مب�ستودعات
���ص��ن��دوق ال��ط�لاب ،تد�شني خدمة
تي�سري بالتعاون م��ع مكتبة جرير،
وبرنامج �سفري ال�صندوق بن�سخته
ال��ث��ان��ي��ة،,و�إط�لاق خ��دم��ة تو�صيل
الكتب وامل��ق��ررات الدرا�سية خالل
�أزم��ة كورونا ،امل�شاركة يف الربامج
التعريفية ل��ط�لاب ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة� ،إق��ام��ة ور����ش ول��ق��اءات
���ص��رف وت�����س��وي��ة �سلفة الأن�شطة
وغ�يره��ا م��ن اخل��دم��ات وال�برام��ج
الإعالمية والتطويرية ،دعم جتهيز

قاعات الأن�شطة الطالبية بكليات
اجلامعة.
ه��ذا ومت توفري الدعم املطلوب
للتعامل مع جميع امل�ستجدات مثل
�أزمة جائحة كورونا من دعم للتجهيز
م��ب��اين ال���ع���زل ،ودع����م الإع���ان���ات
اال�ستثنائية والت�شغيل الطالبي.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك���رم رئيـ�س
جملـ�س �إدارة �صنــدوق الطــالب
الدكتــور علـي الدلبحـي �أع�ضـاء
املجلـ�س للــدورة ال�سابقــة وه��م «
الدكتور فهد ب��ن حمد القريني -
رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق الطالب
ال�سابق  ،-الدكتور �سعود بن علي
العمري  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سابق ،-الدكتور جميل بن فريوز
الر�شيد ،الدكتور حممد بن حمزة
بيت املال ،الدكتورة ر�ؤى بنت حممد
القفيدي ،فهد ب��ن عمر الناجي،
عبداهلل بن حممد �آل داود ،عبداهلل
بن �سودان حممد البقمي ،عبداهلل
ب��ن عمر الربيعان ،ف��ار���س ب��ن بدر
املليكي� ،أروى بنت نا�صر العتيبي.

زيادة إيرادات واستثمارات صندوق الطالب عن العام الماضي بنسبة %15
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يوم التأسيس

«يوم التأسيس»
نحتفل بذكرى يوم الت�أ�سي�س ن�ستح�ضر
ف��ي��ه ال��ت��اري��خ امل�����ض��يء ل��وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل
احلافل بالبطوالت الإن�سانية ،والإجنازات
احل�ضارية ،بعد حقبة طويلة من ال ُفرقة
وال�شتات ،فمنذ ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
الأوىل على ي��د الإم���ام حممد ب��ن �سعود
منت�صف ع��ام 1139هـ امل��واف��ق 1727م
انطلقت من الدرعية رحلة بناء دولة عظيمة
�أث��م��رت عن م�شاريع وح��دوي��ة مل تعهدها
اجلـزيـرة الـعـربـيـة منـذ ق��ـ��رون ط��وال،
فيوم الت�أ�سي�س هو امتداد يعك�س حر�ص 
أ.د أحمد بن صالح هرسي خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما اهلل ـ يف احلفاظ
على تاريخ اململكة العربية ال�سعودية �أوالً وتاريخ اجلزيرة العربية ثانياً ،وي�ؤكد
ما يوليانه من عناية فائقة بامل�صادرالتاريخية احلقيقية واملوثوقة.
املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية

أجداد وأمجاد

ريا الأم� ُر امللكي الكرمي الذي
َ�س َّرنا كث ً
�أ���ص��دره خ��اد ُم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز -حفظه اهلل-
ب ��أن يكون  22ف�براي��ر م��ن ك��ل ع��ام يو ًما
لذكرى ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل،
واالحتفاء به؛ اعتزازًا باجلذور الرا�سخة
لهذه الدولة املباركة ،وارتباط مواطنيها
بقادتهم العظماء ،وجت�سيدًا مل��ا ق َّدمه
الإم���ا ُم امل�ؤ�س�س حممد بن �سعود لقيام
الدولة ال�سعودية الأوىل التي انطلقت يف
الدرعية عام 1727م.
ولأهمية ه��ذا اليوم ال��ذي �شهد والدةَ
أ.د .عثمان بن محمد المنيع
اململكة العربية ال�سعودية لأول م��رة يف
اجلزيرة العربية ،فقد ُ
�ض ِ ّمن على خارطة
االحتفاالت ال�سنوية للوطن با�سم «يوم الت�أ�سي�س» ،لي�صبح العام 1727م
واعتزاز للجميع ،ويكون يو ُم الثاين والع�شرين من �شهر فرباير
فخر
ٍ
م�صد َر ٍ
من كل عام منطل َق احلديث عن هذا الوطن؛ مبا�ضيه العريق ،وم�ستقبله
امل�ضيء وامل�شرق مب�شيئة اهلل تعاىل .لقد عا�شت اململكة العربية ال�سعودية
بف�ضل
قرونها الثالثة بتجربة فريدة ،ونه�ضة اقت�صادية وتنموية �شاملة
ٍ
من اهلل �-سبحانه وتعاىل -ثم بف�ضل امللك امل�ؤ�س�س عبد العزيز بن عبد
الرحمن �آل �سعود و�أبنائه امللوك من بعده -رحمهم اهلل جمي ًعا -لت�أ�سي�س
هذه الدولة وبنائها ووحدتها .واليوم ن�شهد �إجن� ٍ
�ازات ت�سابق الزمن يف
�إطار نه�ضة �شاملة يقودها خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد
العزيز ،وينفذها ويل عهده الأمري حممد بن �سلمان ،الذي َّ
بث رو َح ال�شباب
يف �أو�صال الدولة ب�أفكاره ومبادراته و�سيا�ساته ،وقاد اململك َة اليوم �إىل ما
طريق
بات يُعرف بـ»ال�سعودية اجلديدة» ،التي تُع ّ ُد «ر�ؤية  »2030خارط َة
ٍ
لنه�ضتها يف �شتى املجاالت ،حتى �أ�صبحت �ضمن جمموعة الع�شرين التي
ت�ضم �أكرب اقت�صاديات العامل .نحمد اهلل �سبحانه �أن َّ
�سخر لهذه البالد
قاد ًة يحكمون ب�شرعه القومي ،ويراعون اهلل �-سبحانه وتعاىل -يف كل �ش�ؤون
احلياة ،كما نحمد اهلل على ما نحن عليه اليوم من نعمة الأمن والأمان
واالزدهار يف هذا الوطن العظيم؛ اململكة العربية ال�سعودية.
حفظ اهللُ وطننا ،وقادتنا ،و�أمننا ،وجنودنا البوا�سل املرابطني على
احلدود.
عميد كلية الرتبية

قيادة حكيمة وشعب ّ
وفي

بني عبق املا�ضي و�أل��قِ احلا�ضر نحتفي
بيوم الت�أ�سي�س؛ ففي منت�صف العام 1139
ه املوافق ل�شهر فرباير من عام 1727م بد�أ
عهد الإم���ام حممد بن �سعود وت�أ�سي�سه
ل��ل��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة الأوىل ال��ت��ي �شكلت
انعطافة تاريخية يف م�سرية املنطقة والعامل.
يوم الت�أ�سي�س هو مبتد�أ العز  ،فهو نقطة
لوطن را�سخ الأركان  ..وطن يع ّ ُد
الإنطالق
ٍ
�أيقون ًة بني �سائر الأوط��ا ْن ..وط� ٌن م�ستقر
�آمن على مدى ثالثة قرون من الزمان ..
...و�شعب و ٌ
يف
قيادة حكيم ٌة تُعلي البنيا ْن
ٌ
د أسامة بن عبدالعزيز الفراج
�شكلت
حمب لوالة �أم��ره ..عالق ٌة را�سخ ٌة
ْ
ٌ
هوي َة الإن�سانِ واملكا ْن ..
يوم الت�أ�سي�س جذوره �ضاربة يف التاريخ
 ...وفروعه تتناف�س لتحمل طموحاً يعانق عنان ال�سماء ،ليطرح ثمرة التطور
قلب مبدع:
والنماء ..يف ظل
ٍ
�شعار ليوم الت�أ�سي�س �صاغته يد فنان ،بل ر�سمه ٌ
العلم ال�سعودي ،والنخلة ،وال�صقر ،واخليل العربية ،وال�سوق ،فهي خما�سية
مباركة تربط ما�ضينا التليد  ...بحا�ضرنا املجيد  ..وتُذكرنا مبنجزات الآباء
والأجداد ،خما�سية لها مكانة خا�صة يف قلب كل �سعودي ..ترافقه يف حله
وترحاله ..ويف كل �أحواله ..مكو ٌن ثقايف تراثي �أغلى من نفائ�س الذهب ..يف
ذكرى يوم الت�أ�سي�س؛ نتقدم ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود وويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان – �أيدهما اهلل – ب�صادق التهنئة.
عميد كلية املجتمع
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ذكرى التأسيس  ...استحضار لتضحيات اآلباء واآلجداد
قبل ث�لاث��ة ق���رون ب���د�أ ت�أ�سي�س ه��ذا الكيان
املبارك ،الدولة ال�سعودية� ،أدام اهلل عزها ،وهي
البداية التي توىل فيها الإم��ام حممد بن �سعود
�إمارة الدرعية يف منت�صف �سنة 1139هـ املوافق
ليوم  22فرباير 1727م ،حيث قام بجهود كبرية
للتغلب على التحديات الداخلية واخلارجية،
و�أر�سى قواعد الأم��ن يف املنطقة ،و�أ�صبح لديه
م�شروعاً ي�سعى �إىل حتقيقه ،وهو ت�أ�سي�س دعائم
ك��ي��ان �سيا�سي م��وح��د يجمع �شتات الإم���ارات
والبلدان والقبائل يف منطقة جند وخارجها.
وكانت �أبرز املحطات التاريخية التي مرت بها
هذه الدولة املباركة هي ت�أ�سي�س �إمارة الدرعية يف
�سنة 850هـ املوافق ل�سنة 1446م ،وذلك يف عهد
جد الأ�سرة ال�سعودية مانع بن ربيعة املريدي،
ثم تالها ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل �سنة
1139هـ املوافق ل�سنة 1727م ،على يد الإمام
حممد بن �سعود ،ثم ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
الثانية يف �سنة 1240هـ املوافق ل�سنة 1824م
على يد الإم��ام تركي بن عبداهلل بن حممد بن
�سعود ،ثم ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية

يحفظه اهلل� -أمراً ملكياً باعتبار
على يد امللك عبدالعزيز يف �سنة
يوم  22فرباير من كل عام يوماً
1319هـ امل��واف��ق 1902م ،ثم
لذكرى ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
توحيد اململكة العربية ال�سعودية
با�سم (يوم الت�أ�سي�س) ،و�أن ي�صبح
يف �سنة 1351هـ املوافق 1932م،
�إج����ازة ر�سمية .وق��د ج��اء هذا
ويف ه���ذه الأح�����داث التاريخية
الأم��ر امللكي «اع��ت��زازاً باجلذور
ال��ف��ارق��ة دالل���ة ع��ل��ى ع��م��ق ه��ذا
الرا�سخة لهذه الدولة املباركة،
الكيان وعظمته وجذوره ال�ضاربة
وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها
يف �أعماق التاريخ.
منذ عهد الإمام حممد بن �سعود
وق���د ان��ط��ل��ق��ت ه���ذه ال��دول��ة
قبل ثالثة قرون» .وال �شك �أن هذا
املباركة من �أ�س�س ثابتة مل حتد
اليوم يعد ذكرى وطنية ،ومفخرة
عنها طوال تاريخها ،وهي حتكيم
ال�شريعة الإ�سالمية ،ود�ستورها أ.د .نايف بن ثنيان آل سعود ي��ع��ت��ز ب��ه��ا ك���ل م���واط���ن ،حيث
ي�ستح�ضر فيها اجليل احل��ايل
القر�آن الكرمي و�سنة النبي حممد
ت�ضحيات الآب��اء والأج���داد ،وما
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وت�أ�سي�س
دول��ة قوية موحدة لها مكانتها على امل�ستويني كابدوه من جهود وحتديات يف �سبيل بناء دعائم
املحلي وال����دويل ،وت�سعى �إىل تر�سيخ الأم��ن هذا الوطن الذي ميتد تاريخه �إىل �أكرث ثالثمائة
عام ،تقف �أحداثها �شاهدة على العمق التاريخي
والعدل يف ربوع اجلزيرة العربية.
ولهذا كانت القيادة الر�شيدة ،كما هو العهد والثقايف واحل�ضاري للدولة ال�سعودية.
امل�شرف على مركز امللك �سلمان لدرا�سات
بها دائماً ،على املوعد� ،إذ �أ�صدر خادم احلرمني
تاريخ اجلزيرة العربية وح�ضارتها
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود –

يوم التأسيس ..مفتتح االستقرار وبوابة النهضة
ب��ن �سعود رح��م��ه اهلل ،ون�ستلهم
ي��وم الت�أ�سي�س ال�سعودي هو
ال��درو���س م��ن م�سرية ال��ق��ادة يف
ذك��رى ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية
الت�ضحية ،وامل�ضي بخطوات ثابتة
الأوىل ،وال��ذي يوافق  22فرباير
نحو م�صلحة بالدنا � ً
أر�ضا و�إن�سا ًنا.
م��ن ع��ام  1727م .حيث �أ�صدر
�شعار يوم الت�أ�سي�س
خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
يحتوي ال�شعار يف منت�صفه
�سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز حفظه
على �أيقونة رج��ل يحمل راي��ة يف
اهلل يف  27يناير 2022م �أم��ره
�إ�شارة اىل ب�سالة وبطوالت امل�ؤ�س�س
الكرمي ب�أن يكون يوم  22فرباير
ورج���االت���ه م��ن �أب��ن��اء ه���ذا البلد
من كل عام يوماً لذكرى ت�أ�سي�س
الذين جاهدوا وقاموا بالعديد من
ال��دول��ة ال�سعودية وي�سمى ب�إ�سم
الت�ضحيات لرفع الراية وتوحيد
«يوم الت�أ�سي�س» .وي�صبح هذا اليوم
�إج���ازة ر�سمية للبالد للإحتفاء د .محمد بن عبدالعزيز الزامل وت�أ�سي�س ه��ذا الكيان العظيم.
ويعك�س ���ش��ع��ار ي���وم الت�أ�سي�س،
ب��ه��ذا ال��ت��اري��خ امل��ه��م يف ت�أ�سي�س
تناغماً ح�ضارياً وتراثياً حياً حيث
الدولة ال�سعودية قبل ثالثة قرون
من الزمن على يد الإمام حممد بن �سعود رحمه يحتوي على خم�سة عنا�صر ورموز جوهرية هي:
اهلل .ويوافق هذا اليوم تاريخ  30جمادى الأوىل العلم ال�سعودي والنخلة وال�صقر واخليل العربية
من عام 1139هـ� .سيظ ّ ُل يوم ت�أ�سي�س الدولة وال�سوق .فالعلم ال�سعودي هو الراية التي التف
ال�سعودية املباركة واالحتفاء به �سنو ًيا م�صدر فخر حولها �أجدادنا وهو رمز الوحدة واملجد ،والذي
بتاريخنا العريق ،واعتزاز بقادتنا وت�ضحياتهم ،مر بعدّة مراحل وت�صاميم حتى و�صل اىل ال�شكل
ويج�سد الوفاء الذي ال نعرف �سواه يف هذا البلد املعروف يف وقتنا احلا�ضر .والنخلة التي لها مكانة
املعطاء .وقد م ّثَل يوم الت�أ�سي�س البوابة التي �أط َّل مرموقة يف نفو�س ال�سعوديني ،حيث �شكلت هوية
منها �شعاع فجرنا امل�شرق حتى اليوم و�سي�ستمر م�شرتكة جتمع ال�سعوديني مبختلف مناطق بالدنا
يف ظل قادتنا الذين يحملون هم مملكتنا ،ويعملون الغالية .كما �أن ه��ذه النخلة م�صدر اقت�صادي
من �أجلها بجد واجتهاد وهمة ال تتوقف .هذه كبري ميدنا باخلريات خالل �أكرث موا�سم ال�سنة
الهمة التي دفعت بوطننا احلبيب لالنطالق �إىل حرارة وجفاف .وال�صقر هو رمز القوة وال�شجاعة
م�صاف ال���دول املتقدمة م�ستندين على �أ�س�س والإقدام الذي حتلى به م�ؤ�س�سي هذا البلد العظيم
وقيم الت�أ�سي�س التي �شملت امل�ستوى االجتماعي ،وحتلى به �أبنا�ؤه الكرام من بعده .واخليل العربية
والتما�سك واال�صطفاف الوطني واالعتماد على هي رمز الأ�صالة والب�سالة والنخوة والتي ارتبطت
بعالقة عميقة بثقافة وت��اري��خ �أب��ن��اء ه��ذا البلد
الذات.
املعطاء� .أما ال�سوق فهو يرزم للمكانة االقت�صادية
نبتعد زمنًا ونقرتب حمبة ووفاء
مرت وانق�ضت �أيامها ،لكنها حتلو التي حققتها اململكة ،حيث �أ�صبحت من م�صاف
ثالثة قرون ِ ّ
ّ
وتتجذر يف نفو�س �أبناء هذا الوطن الغايل ،الدول الع�شرين الأغنى من بني دول العامل .وما
وتعلو
نبتعد زمن ًيا لنزداد قر ًبا وحمبة ووفاء ووالء لقادة ذلك �إال امتداد طبيعي لإهتمام قادة هذا البلد
الت�أ�سي�س ،ونتذكر ت�ضحيات امل�ؤ�س�س الإمام حممد بالأن�شطة التجارية والإقت�صادية منذ ن�ش�أتها على

يد امل�ؤ�س�س رحمه اهلل.
مفتتح التحول وحمطة الإنطالق من�ضي يف هذا
الع�صر با�سرتاتيجية وا�ضحة نحو ر�ؤيتنا 2030
التي و�ضعها ملهمنا �سمو �سيدي ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان  -حفظه اهلل  -ويتفانى جميعنا
ك ّ ٌل من موقعه ومن�صبه وعمله يف حتقيقها .هذه
الر�ؤية التي تعد البو�صلة التي تقودنا �إىل عهد
جديد من القوة والتمكني للمواطن والوطن .نتقدم
ونعي�ش ع�صر النه�ضة ال�سعودية لكننا مل ولن نن�س
يوم الت�أ�سي�س الذي هو ركيزة التحول ،واملحطة
التي انطلقت منها مملكتنا نحو العامل والعاملية
بعد توحيد الأر�ض والإن�سان.
الت�أ�سي�س ورمزية النقاء والوفاء
لقد و�ضع ي��وم الت�أ�سي�س ( 22فربير) �أ�س�س
الإ�ستقرار والنه�ضة والتحول نحو بناء الدولة والتي
ننعم بخرياتها اليوم ،وما زلنا و�سن�ضل نحافظ
على قيم الت�أ�سي�س .رحل امل�ؤ�س�س الإم��ام حممد
بن �سعود –رحمه اهلل -وبقيت امل�ؤ�س�سة الكبرية
مملكتنا ،معتزة بقيمنا وتوحدنا و�إرثنا احل�ضاري،
وتراثنا العريق الذي نفاخر به .ويتحتم علينا جم ًيعا
الإ�سهام يف �إحياء تلك القيم التي حملها �شعار يوم
الت�أ�سي�س ب�ألوانه ومكوناته املعربة عن معاين النقاء
وال�شجاعة والكرم� .إن �شعار الت�أ�سي�س يحمل رموز
قيمية و�سمات م�شرتكة وجامعة لكل �أبناء اململكة
يف عاداتهم وتقاليدهم ،ومتا�سكم الإجتماعي.
�إن �أبناء هذا البلد الأوفياء يحملون كل احلب
وال���والء لقادتنا و�أبنائهم ملوك ال�سعودية ،وما
الإحتفاء بهم يف هذا اليوم �إال ت�أكيد على احلب
والوفاء ،و�سنظل �أوفياء لقادتنا ومملكتنا ،ونحتفي
باملنجزات الكبرية التي حتققت و�ستتحقق ب�إذن
اهلل ثم بقدرات �أبناء هذا الوطن ويف ظل قيادتنا
التي ال تعرف �إال الت�ضحية والعمل الد�ؤوب.
عميد تطوير املهارات بجامعة امللك �سعود

يوم التأسيس ..لبنة البناء والوحدة

يختلف يوم الت�أ�سي�س ( 22فرباير�/شباط)
عن اليوم الوطني الذي حتتفل به ال�سعودية يف
� 23سبتمرب من كل عام
ف��ك�لاه��م��ا ي�����ؤرخ لأي����ام ت��اري��خ��ي��ة وحم��ط��ات
مف�صلية يف تاريخ اململكة ،قادت للحا�ضر املزدهر
التي ت�شهده اململكة حاليا ،وامل�ستقبل الزاهر التي
ينتظرها ،بقيادة العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
بن عبد العزيز وويل عهده الأم�ير حممد بن
�سلمان.
بد�أ ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل مع تويل
الإم��ام حممد بن �سعود حكم الدرعية منت�صف
عام 1139هـ ( 22فرباير)
�إب��ان تلك الفرتة كانت �شبه اجلزيرة العربية
ت�شهد فو�ضى �سيا�سية ،وكانت بلدانها و�أقاليمها
يف فرقة وت�شتت ودائمة القتال واحل��روب فيما
بينها
فرفع الإم��ام حممد بن �سعود �شعار الوحدة،
ووحد �شطريها ،وجعلها
وبد�أ مبدينته «الدرعية» َّ
حتت حكم واحد ،بعد �أن كان احلكم متفر ًقا بني
مركزين لها
ومع بداية عهده بد�أ مرحلة جديدة يف �شبه

للوطن ال�سعودي ولهذا قد جاء
اجلزيرة العربية ،حيث و�ضع لبنة
الوقت املنا�سب للوقوف وقفه عز
البناء والوحدة التي وحد معظم
وكرامه واح�ترام لكل من �ضحى
�أج��زائ��ه��ا ،و�أ���ص��ب��ح��ت ال��درع��ي��ة
بنف�سه يف �سبيل ت��وح��ي��د ه��ذه
عا�صمة لدولة مرتامية الأطراف
الأر�ض
وتوالت الإجنازات يف عهد هذه
ي�شهد ال��ع��ام احل���ايل 2022
الدولة ومنها ن�شر اال�ستقرار يف
احتفال اململكة العربية ال�سعودية
ال��دول��ة التي �شهدت ا�ستقرا ًرا
للمرة الأوىل بيوم ت�أ�سي�سها وذلك
ك���ب�ي�راً وازده��������ا ًرا يف جم���االت
كمبادرة حتمل �شعار يوم بد�أنا
متنوعة ،واال�ستقالل ال�سيا�سي
ك���ل ع����ام وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
وع����دم اخل�����ض��وع لأي ن��ف��وذ يف
ال�سعودية بخري وهي تنعم بالأمن
املنطقة �أو خارجها
د .فوزي الجاسر
والأم����ان واال���س��ت��ق��رار وال�سالم
يوم الت�أ�سي�س ال�سعودي هو يوم
والتطور بكل املجاالت
يعيد �إىل االذهان رائحة احلرية
كل عام ومملكتنا الغالية ب�ألف
والإميان ب�أبناء الوطن و�شجاعتهم
خري كل عام وملكنا �سلمان بن عبد العزيز وويل
يف الت�صدي لكل ما يقف يف وجه الأر�ض
ن�س�أل اهلل العظيم يف هذا اليوم ان يرحم اهلل عهده الأمري حممد بن �سلمان ب�ألف خري
كل عام وكل �سعودي ب�ألف خري كل عام وبالدي
قادتنا االبطال و�أن يعطيهم كل خري الأخرة فهم
من �ساهموا يف ازدهار البالد من خالل ما قدموه احلبيبة تزداد جماال وتطورو ازدهار.
من ت�ضحيات يف �سبيل الوطن.
املدير التنفيذي لل�ش�ؤون ال�صحية باملدينة
يوافق هذا اليوم يوم ذكرى ه�ؤالء الأ�شخا�ص
الطبية
الذين قاموا بالت�ضحية بالنف�س وبحياتهم فداء
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يوم التأسيس
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ذكرى التأسيس األولى واألجيال القادمة
اجل��م��اع��ة وال��ت��وح��ي��د واح��ق��اق
يحتفل �أبناء اململكة يف يوم
احل���ق وه���ي ام���ت���داد مل��ا توليه
ال��ث�لاث��اء  22ف�براي��ر 2022م
قيادتنا احلكيمة من عناية بكل
بالذكرى ا لأوىل ليوم الت�أ�سي�س
ما من �ش�أنه رفعة هذا الوطن
ال�������ص���ادرة ب����ا لأم����ر ال�����س��ام��ي
ون��ه�����ض��ت��ه وال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت
ال��ك��رمي رق���م �أ 371/ب��ت��اري��خ
ا لإن�����س��ان يف معي�شته و�صحته
1443/6/24ه��������������ـ امل����واف����ق
وم��ب��د �ؤه��ا اجل����ذور ال��را���س��خ��ة
2022/1/27م وال����ذي ميثل
يف الوحدة وا لأم��ن واال�ستقرار
ن�����ش��أة ال��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ام
فا�ستمرت هذه اجلذور مبراحل
1139هـ املوافق 1727م على
الدولة الثالث منهاجا وا�ضحاً
ي���د االم����ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود
د .تركي آل بكر
يف ال�سيا�سة واحلكم والدعوة
رحمه اهلل والتي تقارب الثالثة
واالجتماع.
ق����رون ل��ت��ك��ون ذك����رى وط��ن��ي��ة
وال�سعي لتثبيت وتر�سيخ تاريخنا لهذا اجليل
حتمل تاريخاً �شاخماً على مر ال�سنني وهلل
احلمد وامل��ن��ه ل��رج��االت ك��ان همهم مل �شمل والأجيال القادمة ما هو �إال نواة ما ن�ستظله اليوم

من �إمي��ان و�أم��ن وا�ستقرار ورغد عي�ش بف�ضل
من اهلل عز وجل ثم بف�ضل �أئمة وحكام دولتنا
الغالية فاملا�ضي منارة امل�ستقبل لذا حر�صت
الأمم على حفظ تاريخها وتراثها وح�ضارتها
وهي ذات النهج يف بالدنا اليوم لت�ستمر عجلة
النمو والتطور يف جميع املجاالت برعاية كرمية
من قبل �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان حفظهم
اهلل ورعاهم.
عميد كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الطبية الطارئة

ذكرى مجيدة لوطن عزيز

بحول اهلل ثم مبا توليه القيادة
���ص��در الأم����ر امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي
الر�شيدة يف عهد خادم احلرمني
بتحديد يوم  22فرباير من كل
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
عام ليكون يوما لذكرى ت�أ�سي�س
عبدالعزيز �أيده اهلل وويل عهده
الدول ال�سعودية والتي ت�أ�س�ست
الأم�ي�ن �صاحب ال�سمو امللكي
منذ م��ا ي��زي��د على � 300سنة
الأمري حممد بن �سلمان حفظه
ل��ت��ك��ون ه����ذه ال���ذك���رى حمطة
اهلل م��ن عناية واه��ت��م��ام جتلت
توقف �سنوية ن�ستلهم من خاللها
مظاهرة يف كافة �ش�ؤون الدولة .
م��ع��اين ال��ع��زة وال�صمود لوطن
ل��ق��د مت��ي��زت ب�لادن��ا الغالية
االباء وال�شمم بلد الأمن والأمان
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
وم�صدر اخلري وال�سالم ،اململكة
د .علي األكلبي
حر�سها اهلل مبكانتها الدينية
العربية ال�سعودية بلد احلرمني
وم��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف ومت��ي��زت
ال�������ش���ري���ف�ي�ن وم����ه����وى �أف���ئ���دة
امل�سلمني ،الدولة التي ت�صدرت قائمة الطموح بقوتها االق��ت�����ص��ادي��ة و�شعبها ال���ويف الأب���ي،
واالجناز ،وحتتفل اململكة العربية ال�سعودية يف فتمكنت بتوفيق اهلل ثم بحكمة وحنكة القيادة
يوم  22فرباير القادم لأول مرة بهذه الذكرى الر�شيدة من ت�صدر امل�شهد يف كافة ميادين
ال�سنوية لتكون منا�سبة وطنية حتمل يف طياتها ال��ت��ط��ور واالجن����از وت��ع��ام��ل��ت ب��اق��ت��دار م��ع كل
معاين ال��ع��زة وال��وف��اء واملنعة ولتكون ملهمة الأح��داث واملنا�سبات العاملية وحققت تفوقا
لنا نحن ال�سعوديون لال�ستمرار مناء الوطن م�شهودا يف ك��ل م��ي��دان حتى ���ص��ارت من��وذج
ون�سمر يف م�سرية حافلة ورحلة �آمنة وموفقة التميز وعنوان التطور واحل�ضارة على م�ستوى

دول العامل.
«ي����وم ب��دي��ن��ا» ���ش��ع��ار مت اخ��ت��ي��اره ليحمل
امل�ضامني الهامة واملعاين ال�سامية التي تذ ّكر
ب ��أجم��اد وق��ي��م ال�سعوديني يف ه��ذه املنا�سبة
الوطنية ال��غ��ال��ي��ة ،ول��ت��ك��ون ب��واب��ة تر�سخ من
خاللها القيم واملعاين التي حتملها املنا�سبة
مذكرة الأجيال ومر�سخة لديهم ذلك التاريخ
املجيد لهذه امل�سرية وذل��ك الت�أ�سي�س وه��ذا
الإرث العظيم لدولتنا العزيزة دول��ة ال�سالم
واملحبة ،ويف ذات الوقت دولة القومة واملنعة.
حفظ اهلل بالدنا و�أدام عزها و�س�ؤددها يف
ظ��ل حكومة خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وويل ع��ه��ده الأم�ي�ن
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز ،وك��ل ع��ام وال�سعودية بخري
وحمبة.
م�ساعد امل�شرف العام على عمادة �ش�ؤون
املكتبات

يوم التأسيس ..الوحدة بعد الشتات

عندما ن�ستذكر رحلة العطاءات التي ابتد�أت
يف عهد م�ؤ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل الإمام
حممد بن �سعود حيث كانت نقطة حتول عظيمة
يف ت��اري��خ اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ت��ي مل تعرف
للوحدة معنى لأك�ثر من ثالثة ق��رون ،وال��ذي
�ساهم ت�أ�سي�سها على جتذير مبادئ را�سخة
ور�ؤية وا�ضحة �إىل �أن �أ�صبحت اململكة العربية
ال�سعودية اليوم بحمد اهلل �آي��ة يف االزده��ار
وال��ت��ق��دم بف�ضل اهلل ،ث��� ّم بف�ضل ت��وج��ه��ات

حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة ب��ق��ي��ادة خ���ادم احل��رم�ين
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل
عهده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان -حفظهما اهلل،-
ف��م � َّن اهلل علينا ب��ال��وح��دة ب��ع��د ال���� ّ�ش��ت��ات،
والأم���ن بعد اخل��وف ،واالزده���ار بعد ظلمات
اجلهل ،ومن هذا املنطلق؛ ف�إنّ على ك ّل مواطن
�سعودي �أن ي�ستح�ضر -بك ّل اع��ت��زاز وفخر-
جتليات هذا اليوم« ،يوم بدينا» واالحتفال بيوم

الثاين والع�شرين من فرباير من كل عام ما هو
�إال لرت�سيخ تاريخ الت�أ�سي�س واالعتزاز باملوروث
الإجتماعي والثقايف للمملكة العربية ال�سعودية
وجمتمعها ،ووف��اء مل�ؤ�س�سيها وم��ن �أ�سهم يف
خدمة ونه�ضة الوطن من ملوك ومواطنني.
د .ي�سرى عبد اللطيف طا�شكندي
رئي�سة ق�سم الإح�صاء وبحوث العمليات
كلية العلوم

كل عام ووطننا الحبيب بخير
ك��ل ع��ام ووطننا احلبيب بخري و�سعاده �أن��ق��ل لكم �أط��ي��ب التهاين
واملباركات يف ذكرى
ي��وم ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية وه��و ي��وم فخر لأبناء هذا
الوطن ال�شامخ وال��ذي �أ�س�سه ال�شيخ حممد بن �سعود منذ مايقارب
الثالثة قرون يف منت�صف عام  1139هـ و�أ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل
ود�ستورها كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ومنذ ذلك
احلني والدولة تنعم بالوحدة والأمن و ت�أ�س�ست بعدها الدولة ال�سعودية
الثانيه يف عام  1240هـ وتلتها الدولة ال�سعودية الثالثة عام  1319هـ
على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�صل �آل �سعود و�سميت
ذلك الوقت اململكة العربية ال�سعودية
ومن بعدها بد�أت تتطور اململكة ب�شتى املجاالت على يد امللوك �أبناء
امللك عبدالعزيز حيث �أ�صبحت البالد م�صدر جذب �إقت�صادي وثقايف
وفكري و�إجتماعي
و بالنظر ل�شعار يوم الت�أ�سي�س يلفت النظر مبعانيه اجلوهريه فنجد
رج ً
ال يحمل الراية كناية عن بطوالت الرجال ال�سعوديني وهدفه حمل
راية التوحيد التي يدافع عنها  ،وجند التمر كناية عن النماء والكرم
وا�ستمرار احلياة  ،املجل�س ميثل الوحده والتكاتف والتعاون.
كلنا اعتزاز بهذه اجلذور الرا�سخه منذ ثالثة قرون مت توحيد البالد
وا�ستمرت بتوحيد و�إميان ووحده و�سالم
�أم��ر خ��ادم احلرمني ال�شريفني باالحتفاظ بهذا اليوم وتخ�صي�صه
�إجازه �سنويه ر�سميه حتى نتذكر �أ�سا�س هذه البالد وتاريخها ونفخر
باجماد الأج��داد البوا�سل وت�ضحياتهم الذين و�ضعوا الأ�سا�س لهذه
الدوله العظيمه ونحتفل مبا و�صلت �إليه حيث �أننا من �أف�ضل الدول على
م�ستوى الأ�صعده ولهذه البالد �أن تفخر مبواطنيها ويفخر مواطنيها بها
ويقفوا �شوامخ يف كل حمفل دويل وعاملي.
�أعز اهلل هذه البالد وكرمها و�شرفها بتاريخها وحا�ضرها ون�س�أل
اهلل �أن ي�ستمر يف م�ستقبلها ب�إذن اهلل وحتقق الإزدهار والتميز ب�شتى
املجاالت
ي�صعب التعبري عن هذا البلد ..الوطن �إنتماء ،الوطن حياة ،الوطن
روح ،الوطن �أم � ..أ�س�أل مغرتب كيف ي�صف �شعوره يف غربته وكيف
ي�شعر عند و�صوله �أر�ض الوطن ويتنف�س رائحتها ،حب الوطن اليكفيه
كلمه �أو مقال.
كتب الأدباء الكثري من الق�صائد وترمن بها الفنانني ومنها  :روحي
وماملكت يداي فداه  ..وطني احلبيب وهل �أحب �سواه.
وكذلك  ...يابالدي و�أ�صلي واهلل معاك  ..و�أحنا وراك واهلل يحميك
 ..يحميك �إله العاملني
يحق لنا الفخر وال�سعادة والإحتفال والإحتفاء بهذا اليوم والرتمن
بانا�شيد الوطن واحلديث مع �أطفالنا والأجيال الالحقه عن هذا احلب
وهذا الوطن.
ً
وللحديث عن امل�ستقبل جم��االت وا�سعه ج��دا و�أهمها ر�ؤي��ة اململكه
 2030والتي تهدف للتطوير امل�ستمر والنه�ضه ب�شتى املجاالت وجزء
منها اجلانب ال�صحي والطبي وال��ذي يهدف لتعزيز ال�صحه العامه
للمواطنني وحتقيق �أعلى م�ستويات ج��ودة الرعايه ال�صحيه ور�ضى
امل�ستفيد وتو�صيل اخلدمات ال�صحيه لكل فرد بهذا املجتمع على �أكمل
وجه.
ن�س�أل اهلل �أن يحمي هذه االر�ض وهذا الوطن ويبارك فيها و�أبناءها
�أبد الدهر� ،آمني.
د.فاطمة �سعد ال�شهراين
مدير �إدارة مكافحة العدوى والوقاية من الأمرا�ض املعدية يف
املدينة الطبية
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العدد  - 1424االثنني  20رجب 1443هـ املوافق  21فرباير 2022م

كلمات يمألها
الفخر من طالب
جامعتنا بمناسبة
يوم التأسيس
كتب :عبداهلل م�سفر املنبهي

ماجد العنزي

وليد احلربي

عبدالرحمن املطوع

عبدالرحمن العدمي

رائد ال�سبيعي

يف البداية �أبارك ململكتنا احلبيبة حيث نحتفل بتميز تاريخنا وتناغم
ثقافتنا التي عربت خالل ثالثة قرون من ت�أ�سي�س دولتنا وكذلك لنجاح
م�شروعها الوطني الطموح الذي �سمي بيوم الت�أ�سي�س حيث يعيد االحتفال
بهذا اليوم �إىل ربط النا�س بجذورهم الوطنية والثقافة امل�شرتكة بينهم
وي�أخذهم عرب رحلة تاريخية تعك�س مزيجاً من العزم وعمق االنتماء
و�إبراز القيمة الكبرية لثالثة قرون من التاريخ العريق للمملكة.
حيث يذكر هذا اليوم على و�صل املا�ضي باحلا�ضر عرب رحلة يوم
الت�أ�سي�س الذي �سوف ي�سلط ال�ضوء على منو الدولة التي �أ�س�سها الإمام
حممد بن �سعود عام  1727حيث �شارك طالب جامعتنا ببع�ض الكلمات
التي تعرب عن فخرهم وفرحهم باململكة ويوم ت�أ�سي�سها:
وبد�أ عبدالرحمن املطوع طالب كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية يف
ق�سم القانون بامل�ستوى الثامن قائال عن يوم الت�أ�سي�س «يف ذكرى ت�أ�سي�س
الدولة ال�سعودية الأوىل نحمد اهلل عز وجل ال��ذي ّ
�سخر لنا ُح ّكامنا
ر�سخوا العقيدة الإ�سالمية والعدل والأم��ن والأم��ان يف وطننا
اللذين ّ
ون�س�أل اهلل �أن يحفظ خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني».
و�أ�ضاف الطالب ماجد العنزي من كلية الآداب بق�سم الإع�لام يف
امل�ستوى ال�سابع متحدثا عن يوم الت�أ�سي�س «�إن يوم  22هو يوم ن�ستذكر
فيه بداية ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية حيث بد�أت جذور هذه الدولة املباركة
التي امتدت بعمقها التاريخي واحل�ضاري على مدى ثالثة قرون ن�س�أل
اهلل �أن يعي�ش هذا الوطن ب�أمن و�أمان وا�ستقرار وتقدم يف كافة املجاالت».
حيث ذك��ر رائ��د ال�سبيعي طالب بكلية اللغات والرتجمة يف ق�سم
اللغة اليابانية امل�ستوى الرابع «�إن هذا التاريخ (� )1139/5/10سطر
يف الكتب التاريخية وخلد يف �أذه��ان العديد من الأ�شخا�ص لأن ذلك
التاريخ هو بداية ما�ضينا و�صوال حلا�ضرنا وانطالقا مل�ستقبلنا وهو تاريخ
ت�أ�سي�س دولتنا الدولة ال�سعودية الأوىل على يد الإمام حممد بن �سعود
طيب اهلل ث��راه وكذكرى لهذا اليوم العظيم وب�أمر من خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه اهلل ورعاه جعل
اليوم الثاين والع�شرين من فرباير يوما يحتفل به و�إجازة ر�سمية تدعى
بيوم الت�أ�سي�س».
وحتدث عبدالرحمن العدمي من كلية الرتبية من ق�سم علم النف�س يف
امل�ستوى ال�ساد�س موجزا ب�شكل رائع «�إن يوم  ٢٢فرباير هو يوم ارتكاز
الأ�س�س وتوحيد الكلمة واحتاد القوة ويوم بداية حقبة جديدة ميل�ؤها العز
ويحوفها الفخر وهو يوم ت�أ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية �أدامها اهلل لنا
وجعلنا ذخرا لها».
ووجه وليد احلربي طالب كلية العلوم بق�سم الكمياء امل�ستوى الثامن
كلمة حمتواها ما يلي «لقد مرت ثالثة قرون عريقة منذ يوم بدايتنا وبُنيت
دعائم هذه الدولة يف طياتها كل ق�ص�صنا و�أجمادنا وقيمنا واليوم نحتفل
لإبراز العمق التاريخي واحل�ضاري والثقايف وتاريخها املجيد املُمتد منذ
ثالث قرون».
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تعد ..كلية إدارة األعمال من أوائل كليات الجامعة في التأسيس

بلغ إجمالي عدد الطالب في كافة المراحل الدراسية ( )7390طالب وطالبة...

كلية )�إدارة الأع���م���ال( من
�أوائ���ل كليات اجلامعة �أن�شئت
عام  1959م حتت م�سمى كلية
التجارة ثم كلية العلوم الإدارة
وم���ن ث��م ك��ل��ي��ة ادارة الأع��م��ال
�صفحة )يف �ضيافتنا( ا�ست�ضافت
كلية �إدارة الأع��م��ال لت�سليط
ال�����ض��وء ع��ل��ي��ه��ا ..ف������إىل ن�ص
التقرير....

عن الكلية:
تعد كلية �إدارة الأع��م��ال من
�أوائ���ل الكليات التي �أن�شئت يف
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���س��ع��ود م��ن��ذ �أك�ثر
من خم�سني عاماً وذل��ك يف عام
1379هـ حت���ت م�����س��م��ى كلية
ال��ت��ج��ارة .ويف ع��ام 1398هـ مت
تعديل ا�سم الكلية �إىل كلية العلوم
الإداري����ة وا�ستمرت حتمل هذا
اال�سم حتى عام 1427هـ عندما
مت��ت �إع�����ادة هيكلتها با�سمها
احلايل :كلية �إدارة الأعمال وت�ضم
الكلية ت�سعة �أق�سام �أكادميية هي
�أق�سام :الإدارة العامة ،واالقت�صاد،
وال��ت�����س��وي��ق ،والإدارة امل��ال��ي��ة،
وامل��ح��ا���س��ب��ة ،ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات
الإدارية والتحليل الكمي ،والإدارة
والإدارة ال�صحية.
كما حققت الكلية العديد من
الإجن��ازات العلمية ،فقد ح�صلت
الكلية على االعتماد الأك��ادمي��ي
الوطني من املركز الوطني للتقومي
واالعتماد الأكادميي التابع لهيئة
ت���ق���ومي ال��ت��ع��ل��ي��م NCAAA-
 EECلكافة برامج البكالوريو�س،
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال���دويل
 AACSBل���ك���اف���ة ب��راجم��ه��ا
الأك��ادمي��ي��ة ،كما ح�صل برنامج
املحا�سبة والت�سويق واملالية ونظم
املعلومات الإداري��ة على االعتماد
ال��ب�راجم����ي ال���ك���ام���ل م���ن هيئة
تقومي التعليم وال��ت��دري��ب التابع
للمركز الوطني للتقومي واالعتماد
الأكادميي.
وقد بلغ عدد من�سوبي الكلية
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن
يف حكمهم ) (403ع�ضواً ،فيما
بلغ جممل عدد الطالب يف كافة
املراحل الدرا�سية ) (7390طالب
وطالبة فيما بلغ عدد اخلريجني
) (1671طالب وطالبة.

تخرج من كلية إدارة األعمال ( )1671طالب وطالبة...
أهدافها:
 توفري بيئة ت�ضمن م�ستوياتمرتفعة من التعليم.
 تو�سيع وتنويع موارد الكليةواحلفاظ عليها مبا ميكنها من
حتقيق ر�سالتها.
 ا�ستقطاب الكوادر املتميزةم��ن �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س
واملوظفني وتنميتها ،واحلفاظ
عليها ،لتطوير م�ساهمات الكلية
يف املجاالت التعليمية والفكرية
واخلدمية.
 احل�����ص��ول على االعتمادالأكادميي من هيئات االعتماد
واملنظمات املهنية املعروفة على
امل�ستويني املحلي والعاملي.
 �إج����راء ب��ح��وث ودرا���س��اتت�����س��اه��م يف ت��ط��وي��ر اجل��وان��ب
املعرفية والتطبيقية يف الإدارة
والأعمال.
 ت����ع����زي����ز ال���������ش����راك����اتاال���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ع ق��ط��اع��ات
الأع���م���ال وامل��ن��ظ��م��ات املهنية
وغ�ي�ره���ا م���ن اجل���ه���ات ذات
العالقة بالكلية حملياً وعلمياً.

مركز البحوث:
ي��ق��وم امل��رك��ز ب��ت��ق��دمي ال���درا����س���ات والأب���ح���اث
واال�ست�شارات يف املجاالت التالية:
 �إع��داد درا�سات اجل��دوى الت�سويقية ،الفنية،التنظيمية ،املالية ،واالقت�صادية.
 درا�سة الهياكل التنظيمية للمن�ش�آت املختلفةو�إعادة ت�شكيلها.
 �إع������داد اخل��ط��ط ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة واحل��م�لاتالإعالنية.
 و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية للمن�ش�آت. م�ساعدة املن�ش�آت على تطبيق الفل�سفاتاحلديثة يف علم الإدارة ،ومنها �إع���ادة الهند�سة
و�إدارة اجلودة ال�شاملة و�إدارة الوقت.
 م�ساعدة املن�ش�آت يف و�ضع خطط للت�صدير. تقييم �أو�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية وتطويرها. درا���س��ة امل�شكالت املتعلقة ب�����أداء املن�ش�آتال�صناعية.
 ت�صميم ال��ب��ح��وث امل��ي��دان��ي��ة وج��م��ع وحتليلالبيانات.
 درا�سات التخطيط واتخاذ القرارات ومتابعةامل�شروعات.
 درا�سات وبحوث تتعلق بتحليل اال�ستثمار. �إج��راء التحليل امل��ايل للم�شروعات وح�سابامل�ؤ�شرات والن�سب املالية واالقت�صادية با�ستخدام

احلا�سوب الآيل.
خربات املركز:
ل��دى املركز خم�سة وث�لاث��ون عاماً من اخلربة
بعمق خم�سني عاماً هي عمر الكلية؛ حيث قام
املركز خالل هذه املدة بالعديد من اال�ست�شارات
والأبحاث جلهات حكومية و�أهلية خمتلفة الأن�شطة
والأحجام وذلك يف جماالت:
 ال��درا���س��ات الت�سويقية لل�سلع واخل��دم��اتاملختلفة.
 درا���س��ات اجل��دوى االقت�صادية للم�شروعاتال�صناعية والتجارية.
 الدرا�سات التحليلية للبنوك. درا�سات خا�صة لرجال الأعمال. ا���س��ت�����ش��ارات ودرا����س���ات ل��ل��غ��رف ال��ت��ج��اري��ةال�صناعية.
وم��ن �ضمن اجلهات اخلارجية التي ا�ستعانت
بخدمات مركز البحوث نذكر على �سبيل املثال:
 ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الزجاج. �شركة الغاز والت�صنيع الأهلية. الغرفة التجارية ال�صناعية بالريا�ض. مركز الأبحاث والتنمية ال�صناعية. درا�سات خا�صة لرجال الأعمال.� -شركة �سافكو.

مركز تنمية
القيادات التنفيذية
و اإلدارية:
ان����ط��ل�اق����اً م����ن ���س��ع��ي
اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف كلية
�إدارة الأع����م����ال مل��واك��ب��ة
ال��ر�ؤي��ة الطموحة للمملكة
العربية ال�سعودية 2030
بكافة تطلعاتها امل�ستقبلية
مبا يحقق الآم��ال ويرتقي
ب��ال��وط��ن ن��ح��و ال���ري���ادة يف
�شتى املجاالت؛ وا�ست�شرافاً
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ،مت �إن�����ش��اء
م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ي��ادات
التنفيذية والإدارية يف عام
1441هـ� ،سعياً للم�ساهمة
يف تعزيز وتطوير ق��درات
ومهارات ومعارف القيادات
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ك���ف���اءات
الإداري�����ة يف اململكة ،مبا
يتوافق مع تطلعات القيادة
الر�شيدة.
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