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يوم بدينا



اأ�شدر خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز،  اأمراً 

باعتماد يوم 22 فرباير من  ملكياً 

لالحتفاء  ر�شمية،  اإج��ازة  عام  كل 

با�شم  ال�شعودية،  الدولة  بتاأ�شي�س 

»يوم التاأ�شي�س«.

»نحن  امللكي  الأم��ر  ن�س  وج��اء 

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

ملك اململكة العربية ال�شعودية بعد 

الأ�شا�شي  النظام  على  الط���الع 

امللكي  ب��الأم��ر  ال�����ش��ادر  للحكم، 

بت�اريخ 27 / 8  اأ / 90 )  رقم ( 

باجلذور  واع��ت��زازاً  1412ه�،   /

املباركة،  ال��دول��ة  لهذه  الرا�شخة 

بقادتها  الوثيق  مواطنيها  وارتباط 

منذ عهد الإم��ام حممد بن �شعود 

تاأ�شي�شه  وبداية  قرون،  ثالثة  قبل 

1139ه�  ع�����ام  م��ن��ت�����ش��ف  يف 

(1727م) للدولة ال�شعودية الأوىل 

1233ه�  عام  اإىل  ا�شتمرت  التي 

الدرعية  وعا�شمتها  (1818م)، 

و�شنة  الكرمي  ال��ق��راآن  ود�شتورها 

و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  ر���ش��ول��ه 

والأمن يف  الوحدة  اأر�شته من  وما 

من  ق��رون  بعد  العربية،  اجل��زي��رة 

الت�شتت والفرقة وعدم ال�شتقرار، 

الق�شاء  اأمام حماولت  و�شمودها 

�شبع  ���ش��وى  مي�����سِ  مل  اإذ  عليها، 

متكن  حتى  انتهائها  على  �شنوات 

الإمام تركي بن عبداهلل بن حممد 

بن �شعود عام 1240ه� (1824م) 

الدولة  وتاأ�شي�س  ا�شتعادتها  م��ن 

ا�شتمرت  التي  الثانية  ال�شعودية 

(1891م)؛  1309ه�  ع���ام  اإىل 

���ش��ن��وات،  بع�شر  ان��ت��ه��ائ��ه��ا  وب��ع��د 

بن  عبدالعزيز  امل��ل��ك  اهلل  قي�س 

�شعود  اآل  الفي�شل  عبدالرحمن 

ليوؤ�ش�س  (1902م)  1319ه�  عام 

ويوحدها  الثالثة  ال�شعودية  الدولة 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  با�شم 

على  بعده  من  امللوك  اأبناوؤه  و�شار 

الدولة  ه��ذه  بناء  تعزيز  يف  نهجه 

ووحدتها.

1139ه�  اأن منت�شف عام  ومبا 

ع��ام  م��ن  ف��رباي��ر  ل�شهر  امل��واف��ق 

الإم����ام  ع��ه��د  ب����دء  ه���و  1727م 
للدولة  وتاأ�شي�شه  حممد بن �شعود 

ال�شعودية الأوىل.

اأمرنا مبا هو اآت:

اأولً: يكون يوم (22 فرباير) من 

كل عام يوماً لذكرى تاأ�شي�س الدولة 

التاأ�شي�س)،  (يوم  با�شم  ال�شعودية، 

وي�شبح اإجازة ر�شمية.

للجهات  هذا  اأمرنا  يبلغ  ثانياً: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

وبهذه املنا�شبة الغالية رفع معايل 

رئي�س اجلامعة الدكتور بدران العمر 

والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خل��ادم 

�شعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 

الأم��ر  امللكي  ال�شمو  ول�شاحب 

العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد 

رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل 

ال��دف��اع -حفظهما  ال����وزراء وزي���ر 

امللكية  الأ���ش��رة  كافة  واإىل  اهلل-، 

احلاكمة وال�شعب ال�شعودي الكرمي 

يحفظ  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل  �شائال 

ومقد�شاتنا  و�شعبنا  وقادتنا  بالدنا 

وجنودنا البوا�شل من كل مكروه.

التاأ�شي�س  يوم  يُعد  معاليه  وقال 

املحدد ب� 22 فرباير من كل عام، 

يحدد  اإذ  م��ه��ًم��ا،  تاريخًيا  ح��دًث��ا 

لبداية  دق��ي��ًق��ا  �شيا�شًيا  ت��اري��ًخ��ا 

يد  على  ال�شعودية  الدولة  تاأ�شي�س 

-رحمه  �شعود  ب��ن  حممد  الإم���ام 

ال�شعودي  ال�شعب  ويربط  اهلل-، 

وجذوره  الطويل  التاريخي  بعمقه 

من  قرون  ثالثة  من  لأكرث  املمتدة 

راي��ة  وال���ش��ت��ق��رار، حت��ت  التوحد 

�شعودية واحدة، ف�شاًل عن دللته 

والعتماد  بالعلم  الهتمام  على 

�شاخمة  مملكة  تاأ�شي�س  يف  عليه 

لتبني  التغير  عوامل  كل  قاومت 

ي�شهده  منجز  اأروع  املجد  بقلب 

العال  تنحو نحو  زالت  العامل، وما 

والنه�شة والتطور يوًما بعد يوم.

امللك �شعود  واأكد رئي�س جامعة 

اأن هذا اليوم التاريخي يحتل مكانة 

اأبعاد تاريخية ورمزية؛  كبرة ذات 

ت�����ش��ع��رن��ا ب���الع���ت���زاز ب���اجل���ذور 

ال��را���ش��خ��ة ل��ل��دول��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 

وا�شتذكار تاأ�شي�شها، وما حتقق من 

الذي  وال�شتقرار  والأم��ن  الوحدة 

كانت بذرته الأوىل مدينة الدرعية 

الأوىل،  ال�شعودية  الدولة  عا�شمة 

وا�شتمرار عملية البناء والتنمية يف 

احلا�شر وامل�شتقبل.

جامعة  وق��وع  د.العمر  واع��ت��رب 

امللك �شعود يف حيز مدينة الدرعية 

وح�شارًيا  تاريخًيا  بعًدا  يك�شبها 

املوؤ�ش�شة  ه��ذه  توؤكد  حيث  لفتاً، 

مدى  وغرها،  الرائدة  التعليمية 

الفا�شلة  الزمنية  امل�شافة  تقارب 

بني طموح الأجداد وروؤية الأحفاد، 

املوؤ�ش�شني  ال��ق��ادة  تطلعات  وف��ق 

لبناء دولة ترتكز على العلم كو�شيلة 

اأ�شا�شية ل�شنع التحولت التي كانوا 

�شاهًدا  فتغدو  حتقيقها؛  ياأملون 

الطموحات  تلك  حتقق  على  حًيا 

�شعبه،  ورفاهية  ال��وط��ن،  بنه�شة 

العلم  حت��رم  علمية  اأ�ش�س  وف��ق 

وتواكب م�شرة التقدم والزدهار.

من جانب اآخر، تقيم جامعة امللك 

معر�شاً  القادم  الأح��د  يوم  �شعود 

عن يوم التاأ�شي�س ال�شعودي، وذلك 

للمملكة  التاريخي  العمق  لإب���راز 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، م��ن خ��الل 

م�شاركة اأبناء الوطن الغايل، و�شط 

م�شاركة اأكرث من 10 جهات �شواء 

من داخل اأو خارج اجلامعة.

ت�شرف  ال��ذي  املعر�س  ويهدف 

اإىل  الطالب  ���ش��وؤون  عمادة  عليه 

اململكة  تاأ�شي�س  عن  نبذة  تقدمي 

مدى  وتو�شيح  ال�شعودية،  العربية 

ر�شوخ وثبات موؤ�ش�شة احلكم ونظام 

الدولة يف ال�شعودية ملدة زادت عن 

تاأ�شي�س الدولة  ثالثة قرون، فمنذ 

الإم��ام  عهد  يف  الأوىل  ال�شعودية 

على  تقوم  وهي  �شعود  بن  حممد 

مبادئ الإ�شالم ال�شحيحة، واحلكم 

الر�شيد، والتنمية امل�شتمرة للبالد، 

واإقليمًيا  حملًيا  مكانتها  وتعزيز 

القبلتني  خ��دم��ة  وك��ان��ت  وع��امل��ًي��ا، 

ق�شوى  اأول��وي��ة  الرحمن  و�شيوف 

وتوارثها  ال�شعودية  الدولة  لأئمة 

خ��ادم  اإىل  و���ش��وًل  اململكة  ملوك 

�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

رعاه   – �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

اهلل - .

وكان معايل وزير التعليم الدكتور 

حمد اآل ال�شيخ، قد وّجه اجلامعات 

العامة  املوؤ�ش�شة  وكليات  ومعاهد 

واإدارات  واملهني  التقني  للتدريب 

الثقافية،  وامل��ل��ح��ق��ي��ات  التعليم 

 22 يف  التاأ�شي�س  بيوم  بالحتفاء 

اإقامة  خ��الل  من  ف��رباي��راجل��اري، 

والأن�شطة  والفعاليات  ال��ربام��ج 

املنا�شبة،  ه��ذه  باأهمية  للتعريف 

وال��ع��م��ق ال��ت��اري��خ��ي واحل�����ش��اري 

منذ  ال�شعودية  للدولة  وال��ث��ق��ايف 

ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ق��ب��ل ث���الث���ة ق����رون، 

وال��ت��الح��م وال��راب��ط ال��وث��ي��ق بني 

املواطنني وقيادتهم.

لقد ملكت هذه البالد التي هي 

بال�شيمة  ث��م  ب��اهلل  �شلطتي،  حت��ت 

هو  �شعبي  من  ف��رد  وك��ل  العربية، 

اأ�شر واإياهم  جندي و�شرطي، واأنا 

كفرد واحد، ل اأف�شل نف�شي عليهم 

هو  م�ا  غ�ر  حكمهم  يف  اأت��ب��ع  ول 

كتاب  يف  ج��اء  ح�شبما  لهم  �شالح 

اهلل و�شنة ر�شوله.

امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �سعود

العربية  اململكة  حك�م  تولينا 

الراث  بهذا  ال�شعودية...معتزين 

ع�ن  ك��اب�����راً  ورث��ن�����اه  ال�����ذي  املجيد 

كاب�ر، والذي اأ�ش�س على تقوى اهلل 

الكرمي،  القراآن  د�شتوره  وطاعته، 

اهلل  �شلى  حممد  �ش��نة  وع�����م��اده 

نحن  اأ�ش�شه  فعلى  و���ش��ل��م،  عليه 

ما�شون.

امللك �سعود بن عبدالعزيز اآل 

�سعود

ب��اهلل،  ال�شعب  ه���ذا  اإمي����ان  اإن 

وطنه  خدمة  يف  وتفانيه  ومتا�شكه 

والكفاح يف �شبيل ا�شتقالله وحريته 

هو ال�شبيل الذي اأو�شل هذا ال�شعب 

وهذا البلد

الكرمي اإىل ماهو عليه الآن.

امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود

ا�شتطاع امللك عبدالعزيز وبف�شل 

الكرب،  الكيان  يوؤ�ش�س هذا  اأن  الل�ه 

على  يعز  مبعاير  الأم��ن  له  ليعيد 

ويحقق  اإليه�ا،  الو�شول  الآخ��ري��ن 

احلياة  م�شتويات  اأف�شل  ل�ش�عبه 

حتى  وامل�شتقرة،  املرفهة  الإن�شانية 

اأ�شبحت بالدنا م�شرب الأمثال يف 

العزة والكرامة والتقدم والزدهار.

امللك خالد بن عبدالعزيز اآل 

�سعود

الأوىل  ال�شعودية  الدولة  قامت 

على  ون�ش�ف  قرن�ني  من  اأكرث  منذ 

الإ�����ش����الم، وع��ل��ى م��ن��ه��اج وا���ش��ح 

يف ال�����ش��ي��ا���ش��ة واحل��ك��م وال��دع��وة 

والجتماع.

امللك فهد بن عبدالعزيز اآل 

�سعود

�شهدت  احلمد  وهلل  ب��الدن��ا  اإن 

املوحد  ي��د  ع�لى  تاأ�شي�شها  منذ 

اهلل-  -يرحم�ه  عبدالعزي�ز  امللك 

نه�ش�ة ح�شاري�ة �ش�املة، ا�شتهدفت 

الإن�شان ال�ش�عودي يف عي�شه وعمله 

واأمنه و�شحته وتعليمه.

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل 

�سعود

لتعيد  ال�شعودية  ال��دول��ة  ج��اءت 

نه�ج  على  املنطقة  لهذه  ال�شتقرار 

وتوحد  الأوىل،  الإ�شالمية  الدول�ة 

اأغ��ل��ب اأج��زائ��ه��ا يف دول���ة واح���دة، 

تقوم ع�لى الكت�اب وال�ش�نة، ل على 

فكر  اأو  قبلي  اأو  اإقليمي  اأ���ش��ا���س 

اأكرث من مئنت و�شبعني  ب�شري منذ 

�ش�نة.

خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود

ج��داً  مهم  تاريخي  عمق  لدينا 

الكثر  مع  ويتالقى  بالقدم،  موغل 

من احل�شارات.

ال��ك��ث��ر ي��رب��ط ت���اري���خ ج��زي�����رة 

العرب بتاري�خ ق�شر جداً، والعك�س 

اأننا اأمة موغلة يف القدم.

�ساحب ال�سمو امللكي

الأمري حممد بن �سلمان بن 

عبدالعزيز

يوم التأسيس  العدد 1424 - االثنني 20 رجب 1443هـ املوافق 21 فرباير 2022م2

كلمات الملوك وولي العهد
حكاية وطن: من 
البداية إلى البداية

رواي��ة وطن  كتب  �شعود  بن  حممد 

حروفها نق�شت على الأر�س وال�شيوف 

ت�شارع  رجال  بداية  والهجن  واجلياد 

وهوية  وطن  بناء  حلم  معارك  رجال، 

مع غارات النهب واجلهل وال�شتقواء 

على ال�شعف.

احلكاية لي�شت مع بداية التاأ�شي�س 

اإح��ي��اء ذك��رى  ال��ي��وم م��ع  ب��ل حكايتنا 

يعرب  ل  ال��ذك��رى  فغياب  التاأ�شي�س، 

ب��ال�����ش��رورة ع��ن عجز واإه���م���ال، بل 

احلكاية يف  بناء  طبيعة  من  هو جزء 

ثقافتنا : تروى وحتفظ واإعادة ن�شرها 

حتكم بطلب.

كانت  عبدالعزيز  بن  �شلمان  فمع 

التاأ�شي�س  ثقافة  بداية  بناء  البداية 

التاريخ  من  التاريخ  روح  تخرج  التي 

الوطنية،  بروايتها  احل��ي��اة  لت�شتمر 

م�شارات  ع��ن  تعبر  لي�شت  الق�شة 

ل  القيم  فهذه  والت�شحيات  الن�شال 

متوت ولكن رمبا تن�شى وي�شقط عنها 

بريق احلياة باإ�شاءاته احلالية فتف�شل 

الق�شة   وتتجزاأ  مرحلة،  عن  مرحلة، 

وتتبدل الأدوار، ب�شبب ذاكرة الن�شيان، 

وتدخالت هواة التاريخ، فاإحياء ذاكرة 

التاأ�شي�س، تاأ�شي�س لروح انتماء اأ�شلية 

وتعيد  �شنوية  بذكرى  تروى  وحقيقية 

التاأ�شي�س  هيبة  وت�شيء  للولء  الولء 

بفخر واعتزاز فدولة حممد بن �شعود 

هي دولة �شلمان بن عبدالعزيز ثالثة 

عقود تروي تاريخ البداية التي حتملنا 

بن  حممد  عنوانها  ج��دي��دة  ل��ب��داي��ة 

عبدالعزيز  بن  و�شلمان  بداية  �شلمان 

ب��داي��ة ج���اءت م��ن ب��داي��ة حممد بن 

�شعود واملنا�شلني من بعده.

وق��وة  واأم����ل  ح��ل��م  ب��داي��ة  فهويتنا 

فبداية التاأ�شي�س حلم بناء القوة التي 

البداية  من  ال�شعوديني  دول��ة  اأقامت 

اإىل البداية.

د. مطلق بن �سعود املطريي

امل�سرف على الإدارة والتحرير يف 

�سحيفة ر�سالة اجلامعة

مب�شاركة عدد من اجلهات اخلارجية..شبه رأي

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

الدرعية يكسبها بعدًا تاريخيًا وحضاريًا



وكالء الجامعة يعبرون عن مشاعرهم بـ »يوم التأسيس« السعودي
3 يوم التأسيس
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غ��داً  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 

اأن �سدر  الت�أ�سي�س الأول، بعد  الثالث�ء بيوم 

اأمر ملكي، حدد فيه يوم الث�ين والع�سرين من 

�سهر فرباير كل ع�م لالحتف�ل بهذه املن��سبة.

كمن��سبة  الت�أ�سي�س  بيوم  الحتف�ل  وي�أتي 

للدولة  الرا�سخة  ب�جلذور  لالإعتزاز  وطنية 

ال�سعودية، وا�ستذك�ر ت�أ�سي�سه� على يد الإم�م 

حممد بن �سعود منذ اأكرث من ثالثة قرون، 

الوحدة والأمن وال�ستقرار،  وم� حققته من 

وا�ستمراره� يف البن�ء والتوحيد والتنمية.

وبداأ عهد الإم�م حممد بن �سعود بتوليه 

من  ال��ث���ين  الن�سف  ب���ل��درع��ي��ة يف  احل��ك��م 

1139/6/30ه�  وحتديداً   ، 1139ه�  ع�م 

لبداية  ت���ري��خ���ً  ليكون  (1727/2/22م) 

ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية.

وبهذه املن��سبة رفع وكيل اجل�معة الدكتور 

الته�ين  اآي�����ت  اأ���س��م��ى  ال�سلم�ن  ع��ب��داهلل 

و�س�دق التربيك�ت اإىل مق�م خ�دم احلرمني 

العزيز  عبد  ب��ن  �سلم�ن  امل��ل��ك  ال�سريفني 

الأم��ر  امللكي  ال�سمو  و�س�حب  �سعود،  اآل 

اآل �سعود  حممد بن �سلم�ن بن عبد العزيز 

ويل العهد ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

اأف��راد  ك�فة  واإىل   - اهلل  - حفظهم  الدف�ع 

بحلول  وال���ويف  العريق  ال�سعودي  ال�سعب 

لوطنن�  تعك�س  التي  الت�أ�سي�س  ي��وم  ذك��رى 

العراقة،  م��ن  ع���م   ٣٠٠ م��ن  اك��رث  احلبيب 

والر�سوخ، والعمق الت�ريخي واحل�س�ري الذي 

يجعلن� نعتز ب�مل��سي ون�سنع ح��سر ُم�سرق، 

ون�ست�سرف م�ستقبل زاهر مزدهر لهذا الوطن 

الغ�يل بقي�دته الر�سيدة ب�إذن اهلل.

ع���م  م��ن��ذ  اأن���ه  ال�سلم�ن  ال��دك��ت��ور  وب���ني 

١١٣٩ه�، وحتى عهد �سيدي خ�دم احلرمني 

ونحن  اهلل،  حفظه  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني 

ننعم بوريف اخلر والأمن وعظيم ال�ستقرار 

وموا�سلة النهو�س والتقدم امل�ستمر.

العلي  اهلل  اأ���س���ل  اجل�معة  وك��ي��ل  وق����ل 

املزيد  الغ�يل  وطنن�  على  ي��دمي  اأن  القدير 

بقي�دة خ�دم  والزده���ر  والرخ�ء  الأم��ن  من 

احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني 

حفظهم� اهلل.

م�سرية الكفاح

التعليمية  لل�سوؤون  اجل�معة  وكيل  واأعترب 

يوم  اأن  النمي  حممد  الدكتور  والأك�دميية 

الوطنية  الذاكرة  يف  لر�سخ  ي�أتي  الت�أ�سي�س 

والنج�ح  الكف�ح  م�سرة  ذك��رى  ال�سعودية 

لمتداد  خ�لد  ي��وم  فهو  وال��ع��ط���ء،  والنم�ء 

الدولة ال�سعودية وللوف�ء اإىل موؤ�س�سيه� ومن 

اأ�سهم يف خدمة الوطن من ملوك ومواطنني، 

حيث يوؤرخ لأي�م عظيمة وحمط�ت مف�سلية 

- يف ت�ريخ مملكتن� الغ�لية - ق�دت للح��سر 

املزدهر الذي ت�سهده بالدن� ح�لي�ً، وامل�ستقبل 

الزاهر الذي ينتظره� بقي�دة خ�دم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبد العزيز و�سمو 

امللكي  ال�سمو  �س�حب  الأم���ني  عهده  ويل 

الأمر حممد بن �سلم�ن حفظهم� اهلل.

 وق�ل اإن قرار الحتف�ء بيوم الت�أ�سي�س الذي 

اأ�سدره مولي خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلم�ن بن عبد العزيز، ج�ء ليوؤكد مت�سك هذه 

البالد منذ ت�أ�سي�سه� ب�لعروة الوثقى واللتزام 

ب�ل�سريعة الإ�سالمية منهج�ً وعماًل، والعمل 

الوطن  م��ن��ج��زات  اأج���ل احل��ف���ظ على  م��ن 

العظيمة وحتقيق قيم الو�سطية والت�س�مح يف 

ظل نه�سة تنموية �س�ملة حققت للمواطن كل 

�سبل العي�س الكرمي حتى اأ�سحت بالدن� مث�لً 

يحتذى ونربا�س�ً يقتدى به يف التطور والنمو 

والقت�س�دية  العلمية  املي�دين  خمتلف  على 

فرتة  يف  واحل�س�رية  والثق�فية  وال�سي��سية 

وجيزة يف ت�ريخ الأمم.

وطنن�  لت�ريخ  املت�بع  اأن  د.النمي   واأب�ن 

ال�سعودية  الدولة  ت�أ�سي�س  اأن  يجد  الغ�يل 

اجلزيرة  ت�ريخ  يف  حت��ول  نقطة  هو  الأوىل 

را�سخة  مب�دئ  جتذير  يف  �س�همت  العربية 

بقي�دته  املواطن  ارتب�ط  من  وا�سحة  وروؤي��ة 

منذ عهد الإم�م حممد بن �سعود قبل ثالثة 

قرون بعد اأزم�ن من الت�ستت والفرقة وعدم 

حتقق  فيم�  �س�همت  وك��ذل��ك  ال���س��ت��ق��رار، 

للبالد يف الع�سر احل�يل من نه�سة وتنمية 

وم�ستقباًل  ح��سراً  لالإن�س�ن  وبن�ء  �س�ملة 

ومك�نة ع�لية بني الدول وال�سعوب.

اليوم  ذكرى هذا  د.النمي، يف ظل   وق�ل 

اجل��زي��رة  قلب  م��ن  �سم�سه  اأ���س��رق��ت  ال���ذي 

واإمي���ن���ً  اأم��ن���ً  الغ�لية  بالدن�  اأرج����ء  وعمت 

ووحدة وبن�ء، نحمد اهلل وندعوه اأن يحفظ 

قي�دتن� الر�سيدة وعلى راأ�سه� ق�ئد م�سرتن� 

ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  نه�ستن�  وراع��ي 

امللك �سلم�ن بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده 

ب��ن عبد  ب��ن �سلم�ن  الأم���ر حممد  الأم���ني 

العزيز، كم� نبتهل اإىل املوىل اأن يحفظ على 

ويل  اإنه  ومكت�سب�ته�  واإمي�نه�  اأمنه�  بالدن� 

وذلك والق�در عليه.

تاأ�سي�س حلمة

وكيلة اجل�معة ل�سوؤون الط�لب�ت مبن��سبة 

يوم الت�أ�سي�س من جهته� اأكدت وكيلة اجل�معة 

ل�سوؤون الط�لب�ت الدكتورة غ�دة بن �سيف اأن 

الث�ين والع�سرين من فرباير نقف على اأطالل 

»يوم الت�أ�سي�س« ذلك اليوم العظيم الذي األهم 

اهلل فيه الإم�م حممد بن �سعود لإق�مة دولة، 

وت�أ�سي�س حُلمة، وجمع اأمة حتت راية »ل اإله 

اإل اهلل حممد ر�سول اهلل«.

ق��رون  ثالثة  ه�هي  �سيف  د.ب���ن  وق���ل��ت 

مرت، ونحن نحتفل بيوم ت�أ�سي�س هذا الوطن 

الت�أ�سي�س هو ر�س�لة  اإن يوم  العظيم، موؤكدة 

الذكرى،  هذه  اإلين� يف  ت�سل  التي  الأج��داد 

ب�أن نرعى الأر�س التي رووه� ب�لدم والعقل 

ون��ب��ذل اجلهد  العمل  ون��وا���س��ل  واحل��ك��م��ة، 

ونغلب ال�سع�ب لنح�فظ على اإرثن� النفي�س.

وعرجت وكيلة اجل�معة ل�سوؤون الط�لب�ت 

اأنن� يف هذا اليوم ومن »يوم بدين�« ، ونحن 

ننعم بف�سل من اهلل ب�خلر والنم�ء والزده�ر 

والتقدم، واحلمد هلل الذي جعل وطنن� رمزاً 

لالأ�س�لة والعراقة والرقي.

�سعب  اهلل  يحفظ  ب�أن  حديثه�  واأختتمت 

اململكة العربية ال�سعودية وقي�دته الر�سيدة- 

التوحيد  �سع�ر  حملوا  الذين  اهلل-  اأي��ده��� 

ورايته بني �سلوعهم، وحكموا ب�سرع اهلل و�سنة 

ر�سوله، واأن يحفظ اأجم�د اأمتن�، ويب�رك يف 

خرات هذا الوطن املعط�ء، وميّن علين� بوافر 

الأم��ن والأم���ن والإ�ستقرار والرخ�ء يف ظل 

قي�دة مولي خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك 

الأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن 

�سيدي حممد بن �سلم�ن اأيدهم� اهلل.  

اإجنازات تنموية وتطويرية

من ج�نبه اعترب وكيل اجل�معة للدرا�س�ت 

العلي� والبحث العلمي الدكتور خ�لد احلميزي 

لذكرى  تخليداً  ال�سعودي   الت�أ�سي�س  يوم  اأن 

ثالثة  منذ  الأوىل  ال�سعودية  ال��دول��ة  قي�م 

قرون، ويف هذه املن��سبة الت�ريخية العظيمة 

الوحدة  الدولة  به  حققت  الت�أ�سي�س«  »ي��وم 

وال�ستقرار ون�سرت الثق�فة والعلوم واتخذت 

الدرعية ع��سمًة ومركزاً له� يف اإقليم اليم�مة 

اآي�ت  اأ�سمى  رافع�ً  العربية،  اجلزيرة  و�سط 

والولء  الوف�ء  بخ�ل�س  والتربيك�ت  الته�ين 

ملق�م �سيدي خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك 

عهده  ويل  و�سمو  العزيز  عبد  ب��ن  �سلم�ن 

الأمر حممد  امللكي  ال�سمو  الأمني �س�حب 

بن �سلم�ن بن عبد العزيز -يحفظهم اهلل-  

وال�سعب ال�سعودي الأغر، فكل ع�م والدولة 

ال�سعودية بخر واأم�ن وازده�ر. 

الت�أ�سي�س  ي���وم  اأن  د.احل��م��ي��زي  واأك����د 

من��سبة عطرة ل بد اأن نعي�س ون�ست�سعر بكل 

فخٍر واعتزاز ذكرى اجلذور الرا�سخة لهذه 

الدولة الت�ريخية املب�ركة، حيث ت�أ�س�ست فيه 

»الدولة ال�سعودية الأوىل« على يد اأول اأئمة 

�سعود-  بن  الإم�م حممد  ال�سعودية  الدولة 

من  والع�سرين  الث�ين  يف  ث��راه-  اهلل  طيب 

اأن  معترباً  1727م،  الع�م  من  فرباير  �سهر 

اأول  لقي�م  الأول  اليوم  تُخلد  الذكرى  هذه 

العربية  اجل��زي��رة  يف  ومتك�ملة  قوية  دول��ة 

فقدت  حيث  الرا�سدة،  اخلالفة  دول��ة  بعد 

اجلزيرة العربية مقوم�ت الدولة واأ�سبحت 

قرون  وبعد  متفرقة،  وقرى  قب�ئل  حتكمه� 

من الت�ستت والفرقة وعدم ال�ستقرار قي�س 

اهلل لهذه الأر�س املقد�سة الإم�م حممد بن 

الت�ريخية،  اأهميته�  له�  اأع���د  ال��ذي  �سعود 

الأوىل،  الإ�سالمية  الدولة  مبب�دئ  وربطه� 

وان�سمت  مب�دئه�  واأ�س�س  ال��دول��ة  ف���أق���م 

رايته�،  حت��ت  وال��ب��ل��دات  وال��ق��رى  القب�ئل 

الق�س�ء  حم����ولت  جميع  اأم����م  ف�سمدت 

للدرا�س�ت  اجل�معة  وكيل  واأ�س�ف  عليه�.  

الدولة  ت�أ�سي�س  ج�ء  العلمي  والبحث  العلي� 

حتت  1824م  ع���م  يف  الث�نية  ال�سعودية 

تركي  الإم���م  ال�سعوديني  الأئمة  ث�ين  حكم 

ع�م  ويف  �سعود،  بن  بن حممد  عبداهلل  بن 

اآل  العزيز  عبد  امللك  اهلل  قي�س  1902م 
الدولة  لت�أ�سي�س  ث��راه-  اهلل  طيب   - �سعود 

ا�سم  حت��ت  وتوحيده�  الث�لثة  ال�سعودية 

حجر  فو�سع  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

وتطوير  احلديثة  ال��دول��ة  لبن�ء  الأ���س������س 

اجل��ه��ود  وب���ذل  وم��ق��وم���ت��ه���،  موؤ�س�س�ته� 

وال��ع��ط���ء ه��و واأب��ن���ءه ال���ربرة م��ن بعده يف 

والأم���ن  الأم��ن  الأم��ة وحتقيق  �ست�ت  جمع 

الوقوف  علين�  يتوجب  كم�  وال���س��ت��ق��رار، 

يومن� هذا  اململكة يف  فيم� حققته  والت�أمل 

�ستى  يف  وتطويرية  تنموية  اإجن����زات  م��ن 

والقت�س�دية  وال�سحية  التعليمية  املج�لت 

متيزت  ال��ت��ي  وال�سي��سية  والإج��ت��م���ع��ي��ة 

الوطن  وتنمية  بن�ء  والتك�مل يف  ب�ل�سمولية 

واملواطن مم� جعله� وهلل احلمد يف م�س�ف 

الدول الع�ملية املتقدمة.

ب���أن يحفظ امل��وىل عز  ودع��� د.احلميزي 

وجل وطنن� وامنن� وا�ستقرارن�، موجه�ً وعظيم 

احلرمني  خ���دم  �سيدي  مق�م  اإىل  المتن�ن 

دعمهم  على  الم��ني  عهده  وويل  ال�سريفني 

وحر�سهم على قط�ع التعليم الذي ي�سب يف 

خططه�  وخدمة  وازده���ره���  اململكة  نه�سة 

التنموية وتلبية احتي�ج�ت املجتمع واملواطن. 

تر�سيخ المتداد ال�سعودية

للتخطيط  اجل���م��ع��ة  وك��ي��ل  ع��ل��ق  ف��ي��م��� 

»ي��وم  اأن  م�سملي  علي  ال��دك��ت��ور  والتطوير 

يف  وكف�ح  واأ�س�لة  عراقة  ميثل  الت�أ�سي�س« 

و�سع اللبن�ت الأوىل لهذا الوطن العزيز، حيث 

يوافق اليوم الذي اأعلن فيه الإم�م حممد بن 

�سعود ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية، وحتديًدا يف  

1727/2/22م، وع��سمته� الدرعية
اململكة  احتف�ء  ي�أتي  د.م�سملي  واأ�س�ف 

الدولة  اليوم املجيد تر�سيخ�ً لمتداد  بهذا 

واعتزازاً  قرون  ثالثة  من  لأكرث  ال�سعودية 

ملن  ووف���ًء  العريقة،  وح�س�رته�  بت�ريخه� 

حتى  والت�سحي�ت  اجلهود  من  كثراً  بذلوا 

ولة  بف�سل  ث��م  اأولً  اهلل  بف�سل  و�سلن� 

عليه  نحن  م�  اإىل  اهلل-  -حفظهم  اأمرن� 

ال��ي��وم م��ن ع��زٍة وجم��ٍد وك��رام��ة، يف وطن 

الأمن والأم�ن، وه�نحن يف هذا اليوم )يوم 

وحبن�  واعتزازن�  فخرن�  لنوؤكد  الت�أ�سي�س( 

قي�دته  ظل  يف  العزيز،  لوطنن�  وانتم�ئن� 

الر�سيدة وفقه� اهلل.  

م�سدر فخر واعتزاز

من ج�نبه اعترب وكيل اجل�معة للم�س�ريع 

الدكتور عبداهلل ال�سقر ذكرى يوم الت�أ�سي�س 

�سهر  من  والع�سرين  الث�ين  ي�س�دف  وال��ذي 

فرباير من كل ع�م ي�ستذكر الوطن واملواطنني 

عهد  التي حتققت يف  والأجم���د  البطولت 

ب��دًء  ال�سعودية  للدولة  ال�س�بقني  احل��ك���م 

من الإم���م حممد بن �سعود موؤ�س�س الدولة 

ال�سعودية الأوىل حتى موؤ�س�س العهد احل�يل 

امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود �� 

طيب اهلل ثراهم -

ت�ريخ  اإن  للم�س�ريع  اجل�معة  وكيل  وق���ل 

لل�سعب  واع��ت��زاز  فخر  م�سدر  ال��ي��وم  ه��ذا 

الوطن  لهذا  انتم�ء  من  ميثله  مل�  ال�سعودي 

وارتب�ط بجذور هذه الدولة وتذكر لالأجي�ل 

الن��سئة بجهود اأ�سالفهم وم�بذلوه يف �سبيل 

ت�أ�سي�س وتوحيد دولتهم والذي ميتد لثالث 

قرون م�ست. 

واأ�س�ف اأن القي�دة الر�سيدة - اأيده� اهلل 

- حر�ست بهذا اليوم من اإع�دة كت�بة ت�ريخ 

زمنية  حقبه  على  ال�سوء  وت�سليط  اململكة 

لهو  املعط�ء  الوطن  ه��ذا  م�سرة  يف  مهمه 

امتداد للثوابت الرا�سخة والقيم الأ�سيلة التي 

ن�س�أت عليه� البالد. 

اإىل  ب�لدع�ء  ت�سريحه  د.ال�سقر  واختتم 

اهلل - عز وجل - ب�أن يحفظ خ�دم احلرمني 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلم�ن  امللك  ال�سريفني 

�سعود و�سمو ويل عهده الأمني �س�حب ال�سمو 

امللكي الأمر حممد بن �سلم�ن بن عبدالعزيز 

واأن  الكرمي،  ال�سعودي  وال�سعب  �سعود،  اآل 

ي��دمي على وطنن� الم��ن والم����ن وال��رخ���ء 

واملزيد من الإجن�زات. 

د. م�سملي د. ال�سقور د. احلميزي د. النمي د. ال�سلمان

د.النمي: االحتفاء يؤكد تمسك بالدنا منذ تأسيسها 
بالعروة الوثقى وااللتزام بالشريعة اإلسالمية منهجاً 

د.الصقير: تذكير لألجيال الناشئة بجهود أسالفهم 
في سبيل تأسيس وتوحيد السعودية والذي يمتد 

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

د.مسملي: ما نحن عليه اليوم من عزة ومجد 
وكرامة في وطننا بسبب الجهود والتضحيات

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

بن سيف: يوم التأسيس رسالة األجداد لنا بأن نرعى األرض التي رووها بالدم والعقل 



 انطالق الملتقى العلمي الـ١٢ 
لطلبة الجامعة للبحث واالبتكار 

والموهبة
الثاين  العلمي  امللتقى  انطالق  الطالب عن  �ش�ؤون  اأعلنت عمادة 

ع�شر لطالب وطالبات جامعة امللك �شع�د للبحث واالبتكار وامل�هبة 

العليا،  والدرا�شات  البكال�ري��س  ملرحلتي  ١٤٤٣هـ-٢٠٢٢م،   للعام 

�شهر  من  ع�شر  اخلام�س  حتى  امل�شاركات  ا�شتقبال  �شي�شتمر  حيث 

رم�شان لعام ١٤٤٣هـ  على اأن يتم بعدها عملية  الفرز و التحكيم 

االأعمال على جلنة  تعر�س  ثم  من خالل جلان م�شكلة لكل حم�ر، 

التحكيم  ملناق�شة االأبحاث واالأعمال املر�شحة، على اأن تعلن النتائج 

�شهر  يف  له  امل�شاحب  واملعر�س  بامللتقى  اخلا�س  التكرمي  حفل  يف 

�ش�ال لعام ١٤٤٣هـ . 

الطالب  �ش�ؤون  عميد  وذكر 

امل�شرف  العليا  اللجنة  ورئي�س 

بن  علي  الدكت�ر  امللتقى  على 

امللتقى  ــاأن  ب الدلبحي،  كناخر 

الطالب  ت�شجيع  اإىل   يهدف 

والطالبات  على العمل البحثي 

البحثية،  قدراتهم  واكت�شاف 

ابتكاراتهم  الإظهار  وحتفيزهم 

واأعمالهم االإبداعية التي �شيتم 

امل�شاحب  املعر�س  يف  عر�شها 

نتائج  واإعـــالن  التكرمي  حلفل 

الفائزين، م�ؤكداً اأنه يهدف اإىل 

�شقل املهارات البحثية لطالب 

واإعدادهم  اجلامعة  وطالبات 

املــــ�ؤمتــــرات  يف  ــاركــة  ــش ــمــ� ــل ل

اخلارجية.

يت�شمن امللتقى ثالثة حماور 

رئــيــ�ــشــيــة، »حمــــ�ر االأبـــحـــاث 

ــة  ــالث الـــعـــلـــمـــيـــة« ويـــ�ـــشـــمـــل ث

)التخ�ش�شات  فرعية  م�شارات 

ال�شحية، التخ�ش�شات العلمية 

التخ�ش�شات  والــهــنــد�ــشــيــة، 

فيما  واالجتماعية(،  االإن�شانية 

»االبــتــكــارات  حمـــ�ر  ي�شتمل 

ــن  ــاري ــش واملــــ�هــــبــــة« عـــلـــى مــ�

فرعيني وهما م�شار االبتكارات 

واالخرتاعات، م�شار امل�هبة واالبداع و الذي ي�شم عدة م�ا�شيع يف 

االإلقاء  ال�ثائقية،  االأفالم  �شناعة  كمجال  والفنية  االأدبية  املجاالت 

والت�ش�ير  والر�شم  الق�شرية،  الق�شة  كتابة  »اخلطابة«،  العربي 

الرقمي والف�ت�غرايف واالأعمال اليدوية، ويف املح�ر الثالث »املح�ر 

اخلا�س« ي�شمل م�شار امل��ش�عات الهادفة وهي امل��ش�عات احلي�ية 

التي حتمل اأفكاراً ت�ع�ية جديدة ملمار�شات قائمة ت�شهم يف خدمة 

م��ش�عاً  الفكري«  »ال�عي  اختيار  مت  حيث   ٢٠٣٠ ال�شع�دية  روؤية 

هادفاً لهذا العام.

لالإطالع  على كافة ج�انب امللتقى وت�شهياًل الإجراءات الت�شجيل 

الكرتوين  م�قع  باإطالق  الطالب  �ش�ؤون  عمادة  قامت  وامل�شاركة 

خا�س ا�شتمل على اأهداف و�ش�ابط وحماور امللتقى، وكذلك رابط 

للت�شجيل والإ�شتقبال امل�شاركات يف كافة املحاور، ورابط اآخر ل�ر�س 

العمل التاأهيلية امل�شاحبة للملتقى. 

بن  ــدران  ب الدكت�ر  اجلامعة  رئي�س  معايل  بدعم  امللتقى  ياأتي 

واالأكادميية  التعليمية  لل�ش�ؤون  اجلامعة  ووكيل  العمر،  عبدالرحمن 

الدكت�ر حممد بن �شالح النمي للحراك العلمي وامل�اهب واالبتكارات.

وكالة »التخطيط« تكرم مشرف 
الوثائق السابق

م�شملي،  علي  الدكت�ر  والتط�ير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  كرم 

انتهاء فرتة عمله  االأ�شتاذ خالد بن حممد اخل�شريي، بعد  م�ؤخراً 

م�شرًفا على مركز ال�ثائق باجلامعة.

اخل�شريي  بجه�د  والتط�ير  للتخطيط  اجلامعة  وكيل  واأ�ــشــاد 

املتميزة خالل فرتة عمله.ح�شر التكرمي الدكت�ر يزيد احلميدان، ، 

الدكت�رة �شعاد امل�شعل، الدكت�رة عبري احلربي، باالإ�شافة اإىل عدد 

من قيادات وكالة اجلامعة للتخطيط والتط�ير.

 العدد 1424 - االثنني 20 رجب 1443هـ املوافق 21 فرباير 2022م

يوم التأسيس 4
فتح باب الترشيح لعمادتي » الهندسة« و »التمريض«

إدارة صندوق الطالب تكرم أعضاء مجلس اإلدارة
خفض متأخرات استثمارات صندوق الطالب من 12 مليون إلى 4 مليون ريال

زيادة إيرادات واستثمارات صندوق الطالب عن العام الماضي بنسبة %15

اأ�ضتعر�ضت املبادرات واالجنازات

اأعلنت اللجنة اال�شت�شارية الختيار 

عمداء الكليات واملعاهد وبناء على 

عن  اجلامعة  رئي�س  معايل  ت�جيه 

فتحها باب القب�ل للرت�شيح ملن�شب 

كلية  عميد  الهند�شة،  كلية  عميد 

التمري�س، وذلك عن طريق التجديد 

عنه،  التع�ي�س  اأو  احلــايل  للعميد 

وكذلك تقييم العميد احلايل والذي 

وذلك  عمادته،  فــرتة  تنتهي  �ش�ف 

وامل�ج�د  التايل  الرابط  طريق  عن 

يف م�قع اللجنة االلكرتوين

https://eservices.ksu.  

edu.sa/DeansSelection

اأمني  اجلامعة  لر�شالة  ذلك  ذكر 

بن  عــبــداهلل  االأ�ــشــتــاذ  اللجنة  �شر 

اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شنيدي،  حممد 

اجلامعة ت�شعى اإىل اختيار االأف�شل 

لهذه املنا�شب القيادية. وت�د اللجنة 

من  الرت�شيح  لهم  يحق  مــن  تنبيه 

اإجـــراءات  تنظيم  ح�شب  اجلن�شني 

الكليات  عــمــداء  وتر�شيح  اختيار 

�شع�د  املــلــك  جامعة  يف  واملــعــاهــد 

يف  املت�قعة  ال�شمات  على  االإطــالع 

للكليات  عميد  ملن�شب  املر�شحني 

�شع�د  املــلــك  جامعة  يف  واملــعــاهــد 

وتر�شيح  اختيار  واإجــراءات  واأنظمة 

عمداء الكليات واإر�شال تر�شيحاتهم 

اأعـــاله،  اإلــيــه  امل�شار  الــرابــط  على 

بنهاية  الرت�شيح  بــاب  يقفل  حيث 

امل�افق  1443/8/2هـ  ال�شبت  ي�م 

2022/3/5م.
اللجنة  ي�شر  املــنــا�ــشــبــة  وبـــهـــذِه 

االأق�شام  وروؤ�ــشــاء  وكــالء  تدع�  اأن 

يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وجميع 

يف  للم�شاركة  عنها،  املعلن  الكليات 

اأداء عميد كليتهم عن طريق  تقييم 

من�ذج التقييم اخلا�س بذلك، علماً 

ال�شبت  ي�م  حتى  متاح  التقييم  اأن 

1443/8/2هـ.

هــذه  اإىل  الــــدخــــ�ل  ــب  ــتــطــل وي

الـــريـــد  ا�ـــشـــتـــخـــدام  ال�شفحة  

االلكرتوين اخلا�س بنطاق اجلامعة 

@ksu.edu.sa       وكلمة ال�شر 
املرتبطة به. حيث تقت�شر �شالحية 

وروؤ�شاء  الكلية،  وكالء  على  التقييم 

االأق�شام، واأع�شاء هيئة التدري�س يف 

الكليات املعنية. وت�د اللجنة اأن ت�ؤكد 

للجميع باأن البيانات التي يت�شمنها 

معها  التعامل  �شيتم  التقييم  هــذا 

اإال  ت�شتخدم  ولن  ال�شرية،  مبنتهى 

يف اإجراءات املفا�شلة بني املر�شحني 

لعمادة الكلية.

كتب : فهد الفليج 

كرمت عمادة �ش�ؤون الطالب، ي�م 

الثالثاء 7 رجب 1443هـ، ، اأع�شاء 

الــطــالب  ــنــدوق  �ــش اإدارة  جمــلــ�ــس 

احلفل  يف  وذلــك  التا�شعة،  بــدورتــه 

الذي اأقامته اإدارة �شندوق الطالب، 

بح�ش�ر عميد �ش�ؤون الطالب ورئي�س 

الــطــالب  ــنــدوق  �ــش اإدارة  جمــلــ�ــس 

ورئي�س  الــدلــبــحــي،  عــلــى  الــدكــتــ�ر 

جمل�س االإدارة ال�شابق الدكت�ر فهد 

القريني واأع�شاء جمل�س االإدارة.

األــقــى عميد  بــدايــة احلــفــل  ويف 

�ش�ؤون الطالب ورئي�س جمل�س اإدارة 

فيها  كلمة عــر  الــطــالب  �ــشــنــدوق 

الأع�شاء  التكرمي  بهذا  �شعادته  عن 

يف  الطالب  �شندوق  اإدارة  جمل�س 

ختام دورته التا�شعة، م�شيداً بجه�د 

ال�شابقة  وقــراراتــه  املجل�س  اأع�شاء 

التي �شاهمت يف دعم ورعاية طالب 

التهنئة  مقدًما  اجلامعة،  وطالبات 

دورته اجلديدة  املجل�س يف  الأع�شاء 

وثقة معايل رئي�س اجلامعة، متمنياً 

امل�كلة  املهام  اإدارة  يف  الت�فيق  لهم 

بهم.  

الطالب  �شندوق  اأن  اإىل  وتطرق 

وال�شريان  الــفــقــري  الــعــمــ�د  يعتر 

املايل  الدعم  من  ملا ميثله  احلي�ي، 

عمادة  وخــدمــات  اأن�شطة  ملختلف 

اأن هذا  مـــ�ؤكـــداً  ــطــالب،  ال ــ�ؤون  ــش �

االأمر يعد ذات اأهمية ق�ش�ى ملا له 

اأبعاد خمتلفة، من�ط بها رعاية  من 

�شريحة مهمة وهي الطالب. وبني د. 

يف  ال�شندوق  خدمات  اأن  الدلبحي 

ت�شاعد م�شتمر �شنة بعد اآخرى، وه� 

بال �شك م�ش�ؤولية كبرية على جمل�س 

االإدارة للعمل على زيادة امل�ارد املالية 

ال�فاء  مــن  يتمكن  حتى  لل�شندوق 

بالتزاماته جتاه رعاية الطلبة وت�فري 

ال�شكر  مــقــدًمــا  املــطــلــ�ب،  ــدعــم  ال

اجلزيل ملعايل رئي�س اجلامعة الدكت�ر 

على  العمر  عبدالرحمن  بن  ــدران  ب

دعمة الدائم لعمادة �ش�ون الطالب 

ب�شكل عام ول�شندوق الطالب ب�شكل 

خا�س لتحقيق االأهداف املرج�ة.

ـــك ا�ــشــتــعــر�ــس احلــفــل  عــقــب ذل

اإجنازات ومبادرات �شندوق الطالب 

ومن اأهمها » ح�كمة م�شروع �شيانة 

ح�كمة  الـــطـــالب،  �شكن  ونــظــافــة 

م�شروفات اأن�شطة االأندية وال�شراكة 

الــطــالبــيــة، حــ�كــمــة الــنــظــام املــايل 

نظام  لل�شندوق، ح�كمة  واملحا�شبي 

امل�ارد الب�شرية وامل�شاريف العم�مية 

واالإدارية، خف�س متاأخرات حت�شيل 

قيمة ا�شتثمارات �شندوق الطالب من 

) اإثنا ع�شر( ملي�ن، اإىل )اأربعة( ملي�ن 

وا�شتثمارات  ـــرادات  اإي ــادة  زي ــال،  ري

املا�شي  العام  عن  الطالب  �شندوق 

الــرنــامــج  تفعيل   ،15% بن�شبة 

االإلكرتوين يف نظام امل�ارد الب�شرية، 

جــاري  والعمل  الكتب،  بيع  ومــركــز 

ل�شندوق  االلكرتوين  التطبيق  على 

االت�شاالت  نــظــام  اأمتــتــة  الــطــالب، 

االإدارية الداخلي بني اأق�شام �شندوق 

ول�ائح  ا�شرتاطات  تطبيق  الطالب، 

وزارة العمل والعمال والتقيد بها على 

 ( من  امل�ظفني  من  بها  امل�شم�لني 

اعتماد من�ذج العقد امل�حد، من�ذج 

الئحة امل�ارد الب�شرية امل�حد، نظام 

على  العق�د  ت�ثيق  االأجـــ�ر،  حماية 

من�شة ق�ى، تعديل االأجــر يف نظام 

باالإ�شافة  االجتماعية،  التاأمينات 

اإعــادة  اخلــدمــات(،  من  العديد  اإىل 

مب�شت�دعات  العمل  وتنظيم  ترتيب 

خدمة  تد�شني  الــطــالب،  �ــشــنــدوق 

جرير،  مكتبة  مــع  بالتعاون  تي�شري 

بن�شخته  ال�شندوق  �شفري  وبرنامج 

ت��شيل  خــدمــة  ــة،،واإطــالق  ــي ــان ــث ال

خالل  الدرا�شية  واملــقــررات  الكتب 

الرامج  يف  امل�شاركة  ك�رونا،  اأزمــة 

االأوىل  ال�شنة  لــطــالب  التعريفية 

ــقــاءات  ـــس ول ــة ور� ــام املــ�ــشــرتكــة، اإق

االأن�شطة  �شلفة  وتــ�ــشــ�يــة  �ــشــرف 

ــات والــرامــج  وغــريهــا مــن اخلــدم

االإعالمية والتط�يرية،  دعم جتهيز 

بكليات  الطالبية  االأن�شطة  قاعات 

اجلامعة.

املطل�ب  الدعم  ت�فري  ومت  هــذا 

مثل  امل�شتجدات  جميع  مع  للتعامل 

اأزمة جائحة ك�رونا من دعم للتجهيز 

ـــات  ـــعـــزل، ودعــــم االإعـــان ــاين ال ــب م

اال�شتثنائية والت�شغيل الطالبي. 

رئيـ�س  كـــرم  احلــفــل  ــام  خــت ويف 

الطــالب  �شنــدوق  اإدارة  جملـ�س 

اأع�شـاء  الدلبحـي  علـي  الدكتــ�ر 

 « وهــم  ال�شابقــة  للــدورة  املجلـ�س 

 - القريني  حمد  بــن  فهد  الدكت�ر 

رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق الطالب 

علي  بن  �شع�د  الدكت�ر   ،- ال�شابق 

العمري - نائب رئي�س جمل�س االإدارة 

فريوز  بن  جميل  الدكت�ر  ال�شابق-، 

حمزة  بن  حممد  الدكت�ر  الر�شيد، 

بيت املال، الدكت�رة روؤى بنت حممد 

الناجي،  عمر  بــن  فهد  القفيدي، 

عبداهلل بن حممد اآل داود، عبداهلل 

عبداهلل  البقمي،  �ش�دان حممد  بن 

بدر  بــن  فــار�ــس  الربيعان،  عمر  بــن 

املليكي، اأروى بنت نا�شر العتيبي.

كود الت�سجيل

كود املوقع
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»يوم التأسيس«
ن�ضتح�ضر  الت�أ�ضي�س  يوم  بذكرى  نحتفل 

ف��ي��ه ال��ت���ري��خ امل�����ض��يء ل��وط��ن��ن��� ال��غ���يل 

والإجن�زات  الإن�ض�نية،  ب�لبطولت  احل�فل 

الُفرقة  من  طويلة  حقبة  بعد  احل�ض�رية، 

ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  فمنذ  وال�ضت�ت، 

�ضعود  ب��ن  الإم����م حممد  ي��د  على  الأوىل 

1727م  امل��واف��ق  1139ه�  ع���م  منت�ضف 

انطلقت من الدرعية رحلة بن�ء دولة عظيمة 

تعهده�  مل  وح��دوي��ة  م�ض�ريع  عن  اأث��م��رت 

ط��وال،  ق�����رون  من�ذ  ال�ع�رب�ي�ة  اجل�زي�رة 

حر�س   يعك�س  امتداد  هو  الت�أ�ضي�س  فيوم 

خ�دم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلم�ن بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود و�ض�حب ال�ضمو امللكي 

الأمري حممد بن �ضلم�ن بن عبدالعزيز ويل 

العهد ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدف�ع � حفظهم� اهلل � يف احلف�ظ 

على ت�ريخ اململكة العربية ال�ضعودية اأولً وت�ريخ اجلزيرة العربية ث�ني�ً، ويوؤكد 

م� يولي�نه من عن�ية ف�ئقة ب�مل�ض�درالت�ريخية احلقيقية واملوثوقة.

املدير الع�م التنفيذي للمدينة الطبية اجل�معية

أجداد وأمجاد
الذي  الكرمي  امللكي  الأم��ُر  كثرًيا  ن�  �َضَرّ

امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ���دُم  اأ���ض��دره 

اهلل-  -حفظه  العزيز    عبد  بن  �ضلم�ن 

ب���أن يكون 22 ف��راي��ر م��ن ك��ل ع���م يوًم� 

الأوىل،  ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  لذكرى 

الرا�ضخة  ب�جلذور  اعتزاًزا  به؛  والحتف�ء 

مواطنيه�  وارتب�ط  املب�ركة،  الدولة  لهذه 

مه  قَدّ مل���  وجت�ضيًدا  العظم�ء،  بق�دتهم 

لقي�م  �ضعود  بن  حممد  املوؤ�ض�س  الإم����ُم 

انطلقت يف  التي  الأوىل  ال�ضعودية  الدولة 

الدرعية ع�م 1727م.

ولدةَ  �ضهد  ال��ذي  اليوم  ه��ذا  ولأهمية 

يف  م��رة  لأول  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

ن على خ�رطة  اجلزيرة العربية، فقد �ُضِمّ

1727م  الع�م  لي�ضبح  الت�أ�ضي�س«،  »يوم  ب��ضم  للوطن  ال�ضنوية  الحتف�لت 

م�ضدَر فخٍر واعتزاٍز للجميع، ويكون يوُم الث�ين والع�ضرين من �ضهر فراير 

من كل ع�م منطلَق احلديث عن هذا الوطن؛ مب��ضيه العريق، وم�ضتقبله 

امل�ضيء وامل�ضرق مب�ضيئة اهلل تع�ىل. لقد ع��ضت اململكة العربية ال�ضعودية 

بف�ضٍل  �ض�ملة  وتنموية  اقت�ض�دية  ونه�ضة  فريدة،  بتجربة  الثالثة  قرونه� 

من اهلل -�ضبح�نه وتع�ىل- ثم بف�ضل امللك املوؤ�ض�س عبد العزيز بن عبد 

الرحمن اآل �ضعود واأبن�ئه امللوك من بعده -رحمهم اهلل جميًع�- لت�أ�ضي�س 

يف  الزمن  ت�ض�بق  اإجن���زاٍت  ن�ضهد  واليوم  ووحدته�.  وبن�ئه�  الدولة  هذه 

اإط�ر نه�ضة �ض�ملة يقوده� خ�دم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلم�ن بن عبد 

العزيز، وينفذه� ويل عهده الأمري حممد بن �ضلم�ن، الذي بَثّ روَح ال�ضب�ب 

يف اأو�ض�ل الدولة ب�أفك�ره ومب�دراته و�ضي��ض�ته، وق�د اململكَة اليوم اإىل م� 

ب�ت يُعرف ب�«ال�ضعودية اجلديدة«، التي تُعُدّ »روؤية 2030« خ�رطَة طريٍق 

لنه�ضته� يف �ضتى املج�لت، حتى اأ�ضبحت �ضمن جمموعة الع�ضرين التي 

البالد  لهذه  ر  �ضَخّ اأن  �ضبح�نه  اهلل  نحمد  الع�مل.  اقت�ض�دي�ت  اأكر  ت�ضم 

ق�دًة يحكمون ب�ضرعه القومي، ويراعون اهلل -�ضبح�نه وتع�ىل- يف كل �ضوؤون 

والأم�ن  الأمن  نعمة  اليوم من  احلي�ة، كم� نحمد اهلل على م� نحن عليه 

والزده�ر يف هذا الوطن العظيم؛ اململكة العربية ال�ضعودية.

على  املرابطني  البوا�ضل  وجنودن�  واأمنن�،  وق�دتن�،  وطنن�،   
ُ
اهلل حفظ 

احلدود.

عميد كلية الرتبية

قيادة حكيمة وشعب وفّي
بني عبق امل��ضي واأل��ِق احل��ضر نحتفي 

بيوم الت�أ�ضي�س؛ ففي منت�ضف الع�م 1139 

ه املوافق ل�ضهر فراير من ع�م 1727م بداأ 

وت�أ�ضي�ضه  �ضعود   بن  حممد  الإم����م  عهد 

�ضكلت  ال��ت��ي  الأوىل  ال�����ض��ع��ودي��ة  ل��ل��دول��ة 

انعط�فة ت�ريخية يف م�ضرية املنطقة والع�مل. 

، فهو نقطة  العز  الت�أ�ضي�س هو مبتداأ  يوم 

الإنطالق لوطٍن را�ضخ الأرك�ن .. وطن يعُدّ 

اأيقونًة بني �ض�ئر الأوط���ْن ..وط��ٌن م�ضتقر 

 .. الزم�ن  ثالثة قرون من  اآمن على مدى 

البني�ْن ...و�ضعٌب ويٌف   تُعلي  قي�دة حكيمٌة 

�ضكلْت  را�ضخٌة  اأم��ره.. عالقٌة  لولة  حمٌب 

هويَة الإن�ض�ِن واملك�ْن .. 

يوم الت�أ�ضي�س جذوره �ض�ربة يف الت�ريخ 

... وفروعه تتن�ف�س لتحمل طموح�ً يع�نق عن�ن ال�ضم�ء، ليطرح ثمرة التطور 

والنم�ء.. يف ظل �ضع�ٍر ليوم الت�أ�ضي�س �ض�غته يد فن�ن، بل ر�ضمه قلٌب مبدع: 

العلم ال�ضعودي، والنخلة، وال�ضقر، واخليل العربية، وال�ضوق، فهي خم��ضية 

مب�ركة تربط م��ضين� التليد ... بح��ضرن� املجيد .. وتُذكرن� مبنجزات الآب�ء 

والأجداد، خم��ضية له� مك�نة خ��ضة يف قلب كل �ضعودي.. ترافقه يف حله 

وترح�له.. ويف كل اأحواله.. مكوٌن ثق�يف تراثي اأغلى من نف�ئ�س الذهب..   يف 

ذكرى يوم الت�أ�ضي�س؛ نتقدم ملق�م خ�دم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلم�ن بن 

عبد العزيز اآل �ضعود وويل عهده الأمني �ض�حب ال�ضمو امللكي الأمري حممد 

بن �ضلم�ن – اأيدهم� اهلل – ب�ض�دق التهنئة.

عميد كلية املجتمع

الكي�ن  ه��ذا  ت�أ�ضي�س  ب���داأ  ق���رون  ث��الث��ة  قبل 

املب�رك، الدولة ال�ضعودية، اأدام اهلل عزه�، وهي 

الإم���م حممد بن �ضعود  التي توىل فيه�  البداية 

اإم�رة الدرعية يف منت�ضف �ضنة 1139ه� املوافق 

ليوم 22 فراير 1727م، حيث ق�م بجهود كبرية 

واخل�رجية،  الداخلية  التحدي�ت  على  للتغلب 

لديه  واأ�ضبح  املنطقة،  يف  الأم��ن  قواعد  واأر�ضى 

م�ضروع�ً ي�ضعى اإىل حتقيقه، وهو ت�أ�ضي�س دع�ئم 

الإم����رات  �ضت�ت  يجمع  م��وح��د  �ضي��ضي  ك��ي���ن 

والبلدان والقب�ئل يف منطقة جند وخ�رجه�.

وك�نت اأبرز املحط�ت الت�ريخية التي مرت به� 

هذه الدولة املب�ركة هي ت�أ�ضي�س اإم�رة الدرعية يف 

�ضنة 850ه� املوافق ل�ضنة 1446م، وذلك يف عهد 

املريدي،  ربيعة  بن  م�نع  ال�ضعودية  الأ�ضرة  جد 

�ضنة  الأوىل  ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  تاله�  ثم 

الإم�م  يد  على  1727م،  ل�ضنة  املوافق  1139ه� 
ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  ثم  �ضعود،  بن  حممد 

1824م  ل�ضنة  املوافق  1240ه�  �ضنة  يف  الث�نية 

بن  تركي بن عبداهلل بن حممد  الإم���م  يد  على 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�أ�ضي�س  ثم  �ضعود، 

على يد امللك عبدالعزيز يف �ضنة 

ثم  1902م،  امل��واف��ق  1319ه� 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  توحيد 

يف �ضنة 1351ه� املوافق 1932م، 

الت�ريخية  الأح�����داث  ه���ذه  ويف 

ال��ف���رق��ة دلل���ة ع��ل��ى ع��م��ق ه��ذا 

الكي�ن وعظمته وجذوره ال�ض�ربة 

يف اأعم�ق الت�ريخ.

وق���د ان��ط��ل��ق��ت ه���ذه ال��دول��ة 

حتد  مل  ث�بتة  اأ�ض�س  من  املب�ركة 

عنه� طوال ت�ريخه�، وهي حتكيم 

ود�ضتوره�  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة 

القراآن الكرمي و�ضنة النبي حممد 

وت�أ�ضي�س  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى 

امل�ضتويني  على  مك�نته�  له�  موحدة  قوية  دول��ة 

الأم��ن  تر�ضيخ  اإىل  وت�ضعى  وال����دويل،  املحلي 

والعدل يف ربوع اجلزيرة العربية.

العهد  هو  كم�  الر�ضيدة،  القي�دة  ك�نت  ولهذا 

به� دائم�ً، على املوعد، اإذ اأ�ضدر خ�دم احلرمني 

ال�ضريفني امللك �ضلم�ن بن عبدالعزيز اآل �ضعود –

يحفظه اهلل- اأمراً ملكي�ً ب�عتب�ر 

يوم 22 فراير من كل ع�م يوم�ً 

ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  لذكرى 

ب��ضم )يوم الت�أ�ضي�س(، واأن ي�ضبح 

هذا  ج���ء  وق��د  ر�ضمية.  اإج�����زة 

ب�جلذور  »اع��ت��زازاً  امللكي  الأم��ر 

املب�ركة،  الدولة  لهذه  الرا�ضخة 

وارتب�ط مواطنيه� الوثيق بق�دته� 

منذ عهد الإم�م حممد بن �ضعود 

قبل ثالثة قرون«. ول �ضك اأن هذا 

اليوم يعد ذكرى وطنية، ومفخرة 

ي��ع��ت��ز ب��ه��� ك���ل م���واط���ن، حيث 

احل���يل  اجليل  فيه�  ي�ضتح�ضر 

وم�  والأج���داد،  الآب���ء  ت�ضحي�ت 

ك�بدوه من جهود وحتدي�ت يف �ضبيل بن�ء دع�ئم 

هذا الوطن الذي ميتد ت�ريخه اإىل اأكرث ثالثم�ئة 

ع�م، تقف اأحداثه� �ض�هدة على العمق الت�ريخي 

والثق�يف واحل�ض�ري للدولة ال�ضعودية.

امل�ضرف على مركز امللك �ضلم�ن لدرا�ض�ت

ت�ريخ اجلزيرة العربية وح�ض�رته�

هو  ال�ضعودي  الت�أ�ضي�س  ي��وم 

ال�ضعودية  الدولة  ت�أ�ضي�س  ذك��رى 

فراير   22 يوافق  وال��ذي  الأوىل، 

اأ�ضدر  حيث  م.   1727 ع���م  م��ن 

امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���دم 

حفظه  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �ضلم�ن 

اأم��ره  2022م  ين�ير   27 يف  اهلل 

فراير   22 يوم  يكون  ب�أن  الكرمي 

ت�أ�ضي�س  لذكرى  يوم�ً  ع�م  كل  من 

ب�إ�ضم  وي�ضمى  ال�ضعودية  ال��دول��ة 

»يوم الت�أ�ضي�س«. وي�ضبح هذا اليوم 

لالإحتف�ء  للبالد  ر�ضمية  اإج����زة 

ت�أ�ضي�س  امل��ه��م يف  ال��ت���ري��خ  ب��ه��ذا 

الدولة ال�ضعودية قبل ثالثة قرون 

من الزمن على يد الإم�م حممد بن �ضعود رحمه 

اهلل. ويوافق هذا اليوم ت�ريخ 30 جم�دى الأوىل 

الدولة  ت�أ�ضي�س  يوم  �ضيظُلّ  1139ه�.   ع�م  من 

ال�ضعودية املب�ركة والحتف�ء به �ضنوًي� م�ضدر فخر 

وت�ضحي�تهم،  بق�دتن�  واعتزاز  العريق،  بت�ريخن� 

ويج�ضد الوف�ء الذي ل نعرف �ضواه يف هذا البلد 

املعط�ء. وقد مثَّل يوم الت�أ�ضي�س البوابة التي اأطَلّ 

و�ضي�ضتمر  اليوم  امل�ضرق حتى  �ضع�ع فجرن�  منه� 

يف ظل ق�دتن� الذين يحملون هم مملكتن�، ويعملون 

هذه  تتوقف.  ل  وهمة  واجته�د  بجد  اأجله�  من 

الهمة التي دفعت بوطنن� احلبيب لالنطالق اإىل 

اأ�ض�س  على  م�ضتندين  املتقدمة  ال���دول  م�ض�ف 

وقيم الت�أ�ضي�س التي �ضملت امل�ضتوى الجتم�عي، 

على  والعتم�د  الوطني  وال�ضطف�ف  والتم��ضك 

الذات. 

نبتعد زمًن� ونقرتب حمبة ووف�ء

ثالثة قرون مِرّت وانق�ضت اأي�مه�، لكنه� حتلو 

وتعلو وتتجّذر يف نفو�س اأبن�ء هذا الوطن الغ�يل، 

نبتعد زمنًي� لنزداد قرًب� وحمبة ووف�ء وولء لق�دة 

الت�أ�ضي�س، ونتذكر ت�ضحي�ت املوؤ�ض�س الإم�م حممد 

ون�ضتلهم  اهلل،  رح��م��ه  �ضعود  ب��ن 

ال��ق���دة يف  ال��درو���س م��ن م�ضرية 

الت�ضحية، وامل�ضي بخطوات ث�بتة 

نحو م�ضلحة بالدن� اأر�ًض� واإن�ض�ًن�.

�ضع�ر يوم الت�أ�ضي�س

منت�ضفه  يف  ال�ضع�ر   يحتوي 

راي��ة يف  يحمل  رج��ل  اأيقونة  على 

اإ�ض�رة اىل ب�ض�لة وبطولت املوؤ�ض�س 

ورج����لت���ه م��ن اأب��ن���ء ه���ذا البلد 

الذين ج�هدوا وق�موا ب�لعديد من 

وتوحيد  الراية  لرفع  الت�ضحي�ت 

العظيم.  الكي�ن  ه��ذا  وت�أ�ضي�س 

الت�أ�ضي�س،  ي���وم  ���ض��ع���ر  ويعك�س 

تن�غم�ً ح�ض�ري�ً وتراثي�ً حي�ً حيث 

يحتوي على خم�ضة عن��ضر ورموز جوهرية هي: 

العلم ال�ضعودي والنخلة وال�ضقر واخليل العربية 

التف  التي  الراية  هو  ال�ضعودي  ف�لعلم  وال�ضوق. 

والذي  واملجد،  الوحدة  رمز  اأجدادن� وهو  حوله� 

مر بعّدة مراحل وت�ض�ميم حتى و�ضل اىل ال�ضكل 

املعروف يف وقتن� احل��ضر. والنخلة التي له� مك�نة 

مرموقة يف نفو�س ال�ضعوديني، حيث �ضكلت هوية 

م�ضرتكة جتمع ال�ضعوديني مبختلف من�طق بالدن� 

اقت�ض�دي  م�ضدر  النخلة  ه��ذه  اأن  كم�  الغ�لية. 

ال�ضنة  موا�ضم  اأكرث  ب�خلريات خالل  كبري ميدن� 

حرارة وجف�ف.  وال�ضقر هو رمز القوة وال�ضج�عة 

والإقدام الذي حتلى به موؤ�ض�ضي هذا البلد العظيم 

وحتلى به اأبن�وؤه الكرام من بعده. واخليل العربية 

هي رمز الأ�ض�لة والب�ض�لة والنخوة والتي ارتبطت 

البلد  ه��ذا  اأب��ن���ء  وت���ري��خ  بثق�فة  عميقة  بعالقة 

املعط�ء. اأم� ال�ضوق فهو يرزم للمك�نة القت�ض�دية 

التي حققته� اململكة، حيث اأ�ضبحت من م�ض�ف 

الدول الع�ضرين الأغنى من بني دول الع�مل. وم� 

البلد  هذا  ق�دة  لإهتم�م  طبيعي  امتداد  اإل  ذلك 

ب�لأن�ضطة التج�رية والإقت�ض�دية منذ ن�ض�أته� على 

يد املوؤ�ض�س رحمه اهلل.

مفتتح التحول وحمطة الإنطالق من�ضي يف هذا 

 2030 روؤيتن�  نحو  وا�ضحة  ب��ضرتاتيجية  الع�ضر 

التي و�ضعه� ملهمن� �ضمو �ضيدي ويل العهد الأمري 

حممد بن �ضلم�ن - حفظه اهلل - ويتف�نى جميعن� 

كٌلّ من موقعه ومن�ضبه وعمله يف حتقيقه�. هذه 

عهد  اإىل  تقودن�  التي  البو�ضلة  تعد  التي  الروؤية 

جديد من القوة والتمكني للمواطن والوطن. نتقدم 

ونعي�س ع�ضر النه�ضة ال�ضعودية لكنن� مل ولن نن�س 

واملحطة  التحول،  ركيزة  هو  الذي  الت�أ�ضي�س  يوم 

والع�ملية  الع�مل  نحو  منه� مملكتن�  انطلقت  التي 

بعد توحيد الأر�س والإن�ض�ن.

الت�أ�ضي�س ورمزية النق�ء والوف�ء

اأ�ض�س  فرير(   22( الت�أ�ضي�س  ي��وم  و�ضع  لقد 

الإ�ضتقرار والنه�ضة والتحول نحو بن�ء الدولة والتي 

نح�فظ  و�ضن�ضل  زلن�  وم�  اليوم،  بخرياته�  ننعم 

الت�أ�ضي�س. رحل املوؤ�ض�س الإم���م حممد  على قيم 

الكبرية  املوؤ�ض�ضة  –رحمه اهلل- وبقيت  بن �ضعود 

مملكتن�، معتزة بقيمن� وتوحدن� واإرثن� احل�ض�ري، 

وتراثن� العريق الذي نف�خر به. ويتحتم علين� جمًيع� 

الإ�ضه�م يف اإحي�ء تلك القيم التي حمله� �ضع�ر يوم 

الت�أ�ضي�س ب�ألوانه ومكون�ته املعرة عن مع�ين النق�ء 

وال�ضج�عة والكرم. اإن �ضع�ر الت�أ�ضي�س يحمل رموز 

قيمية و�ضم�ت م�ضرتكة وج�معة لكل اأبن�ء اململكة 

يف ع�داتهم وتق�ليدهم، ومت��ضكم الإجتم�عي. 

اأبن�ء هذا البلد الأوفي�ء يحملون كل احلب  اإن 

وم�  ال�ضعودية،  ملوك  واأبن�ئهم  لق�دتن�  وال���ولء 

الإحتف�ء بهم يف هذا اليوم اإل ت�أكيد على احلب 

والوف�ء، و�ضنظل اأوفي�ء لق�دتن� ومملكتن�، ونحتفي 

ب�إذن  و�ضتتحقق  التي حتققت  الكبرية  ب�ملنجزات 

اهلل ثم بقدرات اأبن�ء هذا الوطن ويف ظل قي�دتن� 

التي ل تعرف اإل الت�ضحية والعمل الدوؤوب.

عميد تطوير امله�رات بج�معة امللك �ضعود

فراير/�ضب�ط(   22( الت�أ�ضي�س  يوم   يختلف 

ال�ضعودية يف  به  الذي حتتفل  الوطني  اليوم  عن 

23 �ضبتمر من كل ع�م
ف��ك��اله��م��� ي����وؤرخ لأي�����م ت���ري��خ��ي��ة وحم��ط���ت 

مف�ضلية يف ت�ريخ اململكة، ق�دت للح��ضر املزدهر 

التي ت�ضهده اململكة ح�لي�، وامل�ضتقبل الزاهر التي 

�ضلم�ن  امللك  ال�ضعودي  الع�هل  بقي�دة  ينتظره�، 

بن  حممد  الأم��ري  عهده  وويل  العزيز  عبد  بن 

�ضلم�ن.

بداأ ت�أ�ضي�س الدولة ال�ضعودية الأوىل مع تويل 

منت�ضف  الدرعية  �ضعود حكم  بن  الإم���م حممد 

ع�م 1139ه� )22 فراير(

العربية  اجلزيرة  �ضبه  ك�نت  الفرتة  تلك  اإب���ن 

ت�ضهد فو�ضى �ضي��ضية، وك�نت بلدانه� واأق�ليمه� 

فيم�  واحل��روب  القت�ل  ودائمة  وت�ضتت  فرقة  يف 

بينه�

الوحدة،  �ضع�ر  �ضعود  بن  الإم���م حممد  فرفع 

د �ضطريه�، وجعله�  وبداأ مبدينته »الدرعية« ووَحّ

حتت حكم واحد، بعد اأن ك�ن احلكم متفرًق� بني 

مركزين له�

�ضبه  يف  جديدة  مرحلة  بداأ  عهده  بداية  ومع 

اجلزيرة العربية، حيث و�ضع لبنة 

معظم  وحد  التي  والوحدة  البن�ء 

اأج��زائ��ه���، واأ���ض��ب��ح��ت ال��درع��ي��ة 

ع��ضمة لدولة مرتامية الأطراف

وتوالت الإجن�زات يف عهد هذه 

يف  ال�ضتقرار  ن�ضر  ومنه�  الدولة 

ا�ضتقراًرا  �ضهدت  التي  ال��دول��ة 

ك���ب���رياً وازده���������ًرا يف جم����لت 

ال�ضي��ضي  وال�ضتقالل  متنوعة، 

ن��ف��وذ يف  وع����دم اخل�����ض��وع لأي 

املنطقة اأو خ�رجه�

يوم الت�أ�ضي�س ال�ضعودي هو يوم 

رائحة احلرية  اإىل الذه�ن  يعيد 

والإمي�ن ب�أبن�ء الوطن و�ضج�عتهم 

يف الت�ضدي لكل م� يقف يف وجه الأر�س

ن�ض�أل اهلل العظيم يف هذا اليوم ان يرحم اهلل 

ق�دتن� البط�ل واأن يعطيهم كل خري الأخرة فهم 

من �ض�هموا يف ازده�ر البالد من خالل م� قدموه 

من ت�ضحي�ت يف �ضبيل الوطن.

يوافق هذا اليوم يوم ذكرى هوؤلء الأ�ضخ��س 

فداء  وبحي�تهم  ب�لنف�س  ب�لت�ضحية  ق�موا  الذين 

ج�ء  قد  ولهذا  ال�ضعودي  للوطن 

الوقت املن��ضب للوقوف وقفه عز 

�ضحى  من  لكل  واح��رتام  وكرامه 

ه��ذه  ت��وح��ي��د  �ضبيل  يف  بنف�ضه 

الأر�س

 2022 احل����يل  ال��ع���م  ي�ضهد 

احتف�ل اململكة العربية ال�ضعودية 

للمرة الأوىل بيوم ت�أ�ضي�ضه� وذلك 

كمب�درة حتمل �ضع�ر يوم بداأن�

ك���ل ع�����م وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ال�ضعودية بخري وهي تنعم ب�لأمن 

وال�ضالم  وال���ض��ت��ق��رار  والأم�����ن 

والتطور بكل املج�لت

كل ع�م ومملكتن� الغ�لية ب�ألف 

خري كل ع�م وملكن� �ضلم�ن بن عبد العزيز وويل 

عهده الأمري حممد بن �ضلم�ن ب�ألف خري

كل ع�م وكل �ضعودي ب�ألف خري كل ع�م وبالدي 

احلبيبة تزداد جم�ل وتطورو ازده�ر.

املدير التنفيذي لل�ضوؤون ال�ضحية ب�ملدينة 

الطبية

أ.د. نايف بن ثنيان آل سعود أ.د أحمد بن صالح هرسي

أ.د. عثمان بن محمد المنيع

د أسامة بن عبدالعزيز الفراج

 د. محمد بن عبدالعزيز الزامل

د. فوزي الجاسر 

ذكرى التأسيس ... استحضار لتضحيات اآلباء واآلجداد

يوم التأسيس.. مفتتح االستقرار وبوابة النهضة

يوم التأسيس.. لبنة البناء والوحدة
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ت�سدر عن ق�سم الإعالم 

بكلية الآداب جامعة امللك �سعود

املرا�شالت با�شم امل�شرف على الإدارة والتحرير

  ر�شالة اجلامعة -كلية الآداب

جامعة امللك �شعود �ض.ب.2456 الريا�ض 11451

resalah@ksu.edu.sa / الربيد اللكرتوين

املو�شوعات املن�شورة تعرب عن كتابها 

ولتعرب بال�شرورة عن راأي اجلامعة اأو ال�شحيفة

امل�شاركة

بندر  احلمدان

روؤى ال�شليم

فهد  العنزي  - وليد  احلميدان

حممد  العنزي - قما�ض املني�شري 

جواهر القحطاين

عبدالكرمي  الزايدي

4674736

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

ال�شحافة الرقمية

اإدارة التحرير

الق�شم الفني

الطباعة

امل�شرف على الإدارة والتحرير

د. مطلق بن �شعود املطريي

ت/4673555  

mualmutiri@ksu.edu.sa

نائب رئي�س التحرير

�شامي بن عبدالعزيز الدخيل

ت/4673446 

saldekeel@ksu.edu.sa

مدير الت�شويق

راكان بن حممد ابابطني

ت/4677605  

ads@ksu.edu.sa

مدير الإدارة
عبداهلل بن عبداملح�شن الفليج

ت/4678781  

aalfulaij@ksu.edu.sa

r s . k s u . e d u . s a r s . k s u . e d u . s a

يوم  يف  اململكة  اأبناء  يحتفل 

2022م  ف��راي��ر   22 ال��ث��الث��اء 

التاأ�سي�س  ليوم  الأوىل  بالذكرى 

ال�������س���ادرة ب����الأم����ر ال�����س��ام��ي 

ب��ت��اري��خ  اأ/371  رق���م  ال��ك��رمي 

1443/6/24ه��������������� امل����واف����ق 
ميثل  وال����ذي  2022/1/27م 
ن�����س��اأة ال��دول��ة ال�����س��ع��ودي��ة ع��ام 

على  1727م  املوافق  1139ه� 
ي���د الم����ام حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود 

رحمه اهلل والتي تقارب الثالثة 

ق����رون ل��ت��ك��ون ذك����رى وط��ن��ي��ة 

وهلل  ال�سنني  مر  على  �ساخماً  تاريخاً  حتمل 

�سمل  مل  همهم  ك��ان  ل��رج��الت  وامل��ن��ه  احلمد 

اجل��م��اع��ة وال��ت��وح��ي��د واح��ق��اق 

توليه  مل��ا  ام���ت���داد  وه���ي  احل���ق 

بكل  عناية  من  احلكيمة  قيادتنا 

الوطن  هذا  رفعة  �ساأنه  من  ما 

ون��ه�����س��ت��ه وال���ت���ي ا���س��ت��ه��دف��ت 

و�سحته  معي�سته  يف  الإن�����س��ان 

وم��ب��دوؤه��ا اجل����ذور ال��را���س��خ��ة 

وال�ستقرار  والأم��ن  الوحدة  يف 

فا�ستمرت هذه اجلذور مبراحل 

وا�سحاً  منهاجا  الثالث  الدولة 

والدعوة  واحلكم  ال�سيا�سة  يف 

والجتماع.

وال�سعي لتثبيت وتر�سيخ تاريخنا لهذا اجليل 

والأجيال القادمة ما هو اإل نواة ما ن�ستظله اليوم 

بف�سل  عي�س  ورغد  وا�ستقرار  واأم��ن  اإمي��ان  من 

دولتنا  اأئمة وحكام  بف�سل  ثم  من اهلل عز وجل 

حر�ست  لذا  امل�ستقبل  منارة  فاملا�سي  الغالية 

وح�سارتها  وتراثها  تاريخها  حفظ  على  الأمم 

لت�ستمر عجلة  اليوم  النهج يف بالدنا  ذات  وهي 

النمو والتطور يف جميع املجالت برعاية كرمية 

امللك  ال�سريفني  �سيدي خادم احلرمني  قبل  من 

�سلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمني �ساحب 

�سلمان حفظهم  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو 

اهلل ورعاهم.

بن عبدالعزيز  �سلطان  الأمري  كلية  عميد 

الطارئة  الطبية  للخدمات 

���س��در الأم����ر امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي 

كل  من  فراير   22 يوم  بتحديد 

تاأ�سي�س  لذكرى  يوما  ليكون  عام 

تاأ�س�ست  والتي  ال�سعودية  الدول 

�سنة   300 على  ي��زي��د  م��ا  منذ 

ال���ذك���رى حمطة  ه����ذه  ل��ت��ك��ون 

توقف �سنوية ن�ستلهم من خاللها 

لوطن  وال�سمود  ال��ع��زة  م��ع��اين 

الباء وال�سمم بلد الأمن والأمان 

وم�سدر اخلري وال�سالم، اململكة 

احلرمني  بلد  ال�سعودية  العربية 

ال�������س���ري���ف���ني وم����ه����وى اأف���ئ���دة 

الطموح  قائمة  ت�سدرت  التي  الدولة  امل�سلمني، 

والجناز، وحتتفل اململكة العربية ال�سعودية يف 

الذكرى  بهذه  مرة  لأول  القادم  22 فراير  يوم 

ال�سنوية لتكون منا�سبة وطنية حتمل يف طياتها 

ملهمة  ولتكون  واملنعة  وال��وف��اء  ال��ع��زة  معاين 

الوطن  مناء  لال�ستمرار  ال�سعوديون  نحن  لنا 

وموفقة  اآمنة  ورحلة  حافلة  م�سرية  يف  ون�سمر 

القيادة  توليه  مبا  ثم  اهلل  بحول 

الر�سيدة يف عهد خادم احلرمني 

ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 

اأيده اهلل وويل عهده  عبدالعزيز 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم���ني 

حفظه  �سلمان  بن  حممد  الأمري 

جتلت  واه��ت��م��ام  عناية  م��ن  اهلل 

مظاهرة يف كافة �سوؤون الدولة .

الغالية  ب��الدن��ا  مت��ي��زت  ل��ق��د 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 

الدينية  مبكانتها  اهلل  حر�سها 

وم��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف ومت��ي��زت 

الأب���ي،  ال���ويف  و�سعبها  الق��ت�����س��ادي��ة  بقوتها 

القيادة  وحنكة  بحكمة  ثم  اهلل  بتوفيق  فتمكنت 

ميادين  كافة  يف  امل�سهد  ت�سدر  من  الر�سيدة 

ال��ت��ط��ور والجن����از وت��ع��ام��ل��ت ب��اق��ت��دار م��ع كل 

تفوقا  وحققت  العاملية  واملنا�سبات  الأح��داث 

من��وذج  ���س��ارت  حتى  م��ي��دان  ك��ل  يف  م�سهودا 

التطور واحل�سارة على م�ستوى  التميز وعنوان 

دول العامل.

ليحمل  اخ��ت��ي��اره  مت  ���س��ع��ار  ب��دي��ن��ا«  »ي����وم 

تذّكر  التي  ال�سامية  واملعاين  الهامة  امل�سامني 

املنا�سبة  ه��ذه  يف  ال�سعوديني  وق��ي��م  ب��اأجم��اد 

من  تر�سخ  ب��واب��ة  ول��ت��ك��ون  ال��غ��ال��ي��ة،  الوطنية 

املنا�سبة  حتملها  التي  واملعاين  القيم  خاللها 

التاريخ  ذلك  لديهم  ومر�سخة  الأجيال  مذكرة 

وه��ذا  التاأ�سي�س  وذل��ك  امل�سرية  لهذه  املجيد 

ال�سالم  دول��ة  العزيزة  لدولتنا  العظيم  الإرث 

واملحبة، ويف ذات الوقت دولة القومة واملنعة.

يف  و�سوؤددها  عزها  واأدام  بالدنا  اهلل  حفظ 

امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة  ظ��ل 

الأم���ني  ع��ه��ده  وويل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �سلمان 

�سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بخري  وال�سعودية  ع��ام  وك��ل  عبدالعزيز،  ب��ن 

وحمبة.

العام على عمادة �سوؤون  م�ساعد امل�سرف 

املكتبات

عندما ن�ستذكر رحلة العطاءات التي ابتداأت 

يف عهد موؤ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل الإمام 

حممد بن �سعود حيث كانت نقطة حتول عظيمة 

ال��ت��ي مل تعرف  ال��ع��رب��ي��ة،  ت��اري��خ اجل��زي��رة  يف 

وال��ذي  ق��رون،  ثالثة  من  لأك��ر  معنى  للوحدة 

را�سخة  مبادئ  جتذير  على  تاأ�سي�سها  �ساهم 

اأ�سبحت اململكة العربية  اأن  اإىل  وروؤية وا�سحة 

الزده��ار  يف  اآي��ة  اهلل  بحمد  اليوم  ال�سعودية 

ت��وج��ه��ات  بف�سل  ث���ّم  اهلل،  بف�سل  وال��ت��ق��دم 

احل��رم��ني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا 

وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده 

اهلل-، -حفظهما  �سلمان 

ال�����ّس��ت��ات،  ب��ع��د  ب��ال��وح��دة  علينا  اهلل  ف��م��َنّ 

ظلمات  بعد  والزده���ار  اخل��وف،  بعد  والأم���ن 

اجلهل، ومن هذا املنطلق؛ فاإّن على كّل مواطن 

وفخر-  اع��ت��زاز  -بكّل  ي�ستح�سر  اأن  �سعودي 

جتليات هذا اليوم، »يوم بدينا« والحتفال بيوم 

الثاين والع�سرين من فراير من كل عام ما هو 

اإل لرت�سيخ تاريخ التاأ�سي�س والعتزاز باملوروث 

ال�سعودية  العربية  للمملكة  والثقايف  الإجتماعي 

يف  اأ�سهم  وم��ن  ملوؤ�س�سيها  ووف��اء  وجمتمعها، 

خدمة ونه�سة الوطن من ملوك ومواطنني.

 د. ي�سرى عبد اللطيف طا�سكندي

العمليات وبحوث  الإح�ساء  ق�سم  رئي�سة 

العلوم كلية 

ذكرى التأسيس األولى واألجيال القادمة 

ذكرى مجيدة لوطن عزيز

يوم التأسيس.. الوحدة بعد الشتات

د. تركي آل بكر

د. علي األكلبي

�شارة  احلمدان

الت�شوير
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كل عام ووطننا الحبيب بخير
التهاين  اأط��ي��ب  لكم  اأن��ق��ل  و�سعاده  بخري  احلبيب  ووطننا  ع��ام  ك��ل 

واملباركات يف ذكرى 

هذا  لأبناء  فخر  ي��وم  وه��و  ال�سعودية  العربية  اململكة  تاأ�سي�س  ي��وم 

مايقارب  منذ  �سعود  بن  حممد  ال�سيخ  اأ�س�سه  وال��ذي  ال�سامخ  الوطن 

الثالثة قرون يف منت�سف عام 1139 ه� واأ�س�س الدولة ال�سعودية الأوىل 

ود�ستورها كتاب اهلل و�سنة نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ومنذ ذلك 

احلني والدولة تنعم بالوحدة والأمن و تاأ�س�ست بعدها الدولة ال�سعودية 

1319 ه�  1240 ه� وتلتها الدولة ال�سعودية الثالثة عام  الثانيه يف عام 

و�سميت  �سعود  اآل  الفي�سل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  يد  على 

ال�سعودية  العربية  اململكة  الوقت  ذلك 

اأبناء  امللوك  ومن بعدها بداأت تتطور اململكة ب�ستى املجالت على يد 

وثقايف  اإقت�سادي  البالد م�سدر جذب  اأ�سبحت  امللك عبدالعزيز  حيث 

واإجتماعي  وفكري 

فنجد  اجلوهريه  النظر مبعانيه  يلفت  التاأ�سي�س  يوم  ل�سعار  بالنظر  و 

وهدفه حمل  ال�سعوديني  الرجال  بطولت  عن  كناية  الراية  يحمل  رجاًل 

والكرم  النماء  عن  كناية  التمر  وجند   ، عنها  يدافع  التي  التوحيد  راية 

الوحده والتكاتف والتعاون.  ، املجل�س ميثل  وا�ستمرار احلياة 

كلنا اعتزاز بهذه اجلذور الرا�سخه منذ ثالثة قرون مت توحيد البالد 

وا�ستمرت بتوحيد واإميان ووحده و�سالم 

وتخ�سي�سه  اليوم  بهذا  بالحتفاظ  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأم��ر 

ونفخر  وتاريخها  البالد  هذه  اأ�سا�س  نتذكر  حتى  ر�سميه  �سنويه  اإجازه 

لهذه  الأ�سا�س  و�سعوا  الذين  وت�سحياتهم  البوا�سل  الأج��داد  باجماد 

الدوله العظيمه ونحتفل مبا و�سلت اإليه حيث اأننا من اأف�سل الدول على 

م�ستوى الأ�سعده ولهذه البالد اأن تفخر مبواطنيها ويفخر مواطنيها بها 

ويقفوا �سوامخ يف كل حمفل دويل وعاملي.

ون�ساأل  وحا�سرها  بتاريخها  و�سرفها  وكرمها  البالد  هذه  اهلل  اأعز 

ب�ستى  والتميز  الإزدهار  وحتقق  اهلل  باإذن  م�ستقبلها  يف  ي�ستمر  اأن  اهلل 

املجالت 

الوطن  حياة،  الوطن  اإنتماء،  ..الوطن  البلد  هذا  عن  التعبري  ي�سعب 

وكيف  غربته  يف  �سعوره  ي�سف  كيف  مغرتب  اأ�ساأل   .. اأم  الوطن  روح، 

ليكفيه  الوطن  حب  رائحتها،  ويتنف�س  الوطن  اأر�س  و�سوله  عند  ي�سعر 

اأو مقال. كلمه 

روحي   : ومنها  الفنانني  بها  وترمن  الق�سائد  من  الكثري  الأدباء  كتب 

وماملكت يداي فداه .. وطني احلبيب وهل اأحب �سواه.

وكذلك ... يابالدي واأ�سلي واهلل معاك .. واأحنا وراك واهلل يحميك 

اإله العاملني  .. يحميك 

والرتمن  اليوم  بهذا  والإحتفاء  والإحتفال  وال�سعادة  الفخر  لنا  يحق 

بانا�سيد الوطن واحلديث مع اأطفالنا والأجيال الالحقه عن هذا احلب 

الوطن.  وهذا 

اململكه  روؤي��ة  واأهمها  ج��داً  وا�سعه  جم��الت  امل�ستقبل  عن  وللحديث 

وجزء  املجالت  ب�ستى  والنه�سه  امل�ستمر  للتطوير  تهدف  والتي   2030
العامه  ال�سحه  لتعزيز  يهدف  وال��ذي  والطبي  ال�سحي  اجلانب  منها 

ور�سى  ال�سحيه  الرعايه  ج��ودة  م�ستويات  اأعلى  وحتقيق  للمواطنني 

اأكمل  املجتمع على  بهذا  لكل فرد  ال�سحيه  وتو�سيل اخلدمات  امل�ستفيد 

وجه. 

اأن يحمي هذه الر�س وهذا الوطن ويبارك فيها واأبناءها  ن�ساأل اهلل 

اأبد الدهر، اآمني.

ال�سهراين  �سعد  د.فاطمة 

مدير اإدارة مكافحة العدوى والوقاية من الأمرا�س املعدية يف 

الطبية املدينة 



كتب: عبداهلل م�سفر املنبهي

يف البداية اأبارك ململكتنا احلبيبة حيث نحتفل بتميز تاريخنا وتناغم 

ثقافتنا التي عربت خالل ثالثة قرون من تاأ�سي�س دولتنا وكذلك لنجاح 

م�سروعها الوطني الطموح الذي �سمي بيوم التاأ�سي�س حيث يعيد االحتفال 

بهذا اليوم اإىل ربط النا�س بجذورهم الوطنية والثقافة امل�سرتكة بينهم 

االنتماء  وعمق  العزم  من  مزيجاً  تعك�س  تاريخية  رحلة  عرب  وياأخذهم 

واإبراز القيمة الكبرية لثالثة قرون من التاريخ العريق للمملكة.

يوم  رحلة  عرب  باحلا�سر  املا�سي  و�سل  على  اليوم  هذا  يذكر  حيث 

التاأ�سي�س الذي �سوف ي�سلط ال�سوء على منو الدولة التي اأ�س�سها االإمام 

حممد بن �سعود عام 1727 حيث �سارك طالب جامعتنا ببع�س الكلمات 

التي تعرب عن فخرهم وفرحهم باململكة ويوم تاأ�سي�سها:

يف  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية  طالب  املطوع  عبدالرحمن  وبداأ 

ق�سم القانون بامل�ستوى الثامن قائال عن يوم التاأ�سي�س »يف ذكرى تاأ�سي�س 

ُحّكامنا  لنا  �سّخر  ال��ذي  وجل  عز  اهلل  نحمد  االأوىل  ال�سعودية  الدولة 

وطننا  يف  واالأم��ان  واالأم��ن  والعدل  االإ�سالمية  العقيدة  ر�ّسخوا  اللذين 

ون�ساأل اهلل اأن يحفظ خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده االأمني«.

يف  االإع��الم  بق�سم  االآداب  كلية  من  العنزي  ماجد  الطالب  واأ�ساف 

امل�ستوى ال�سابع متحدثا عن يوم التاأ�سي�س »اإن يوم 22 هو يوم ن�ستذكر 

فيه بداية تاأ�سي�س الدولة ال�سعودية حيث بداأت جذور هذه الدولة املباركة 

التاريخي واحل�ساري على مدى ثالثة قرون ن�ساأل  التي امتدت بعمقها 

اهلل اأن يعي�س هذا الوطن باأمن واأمان وا�ستقرار وتقدم يف كافة املجاالت«.

ق�سم  يف  والرتجمة  اللغات  بكلية  طالب  ال�سبيعي  رائ��د  ذك��ر  حيث 

التاريخ )1139/5/10(  �سطر  اليابانية امل�ستوى الرابع »اإن هذا  اللغة 

ذلك  الأن  االأ�سخا�س  من  العديد  اأذه��ان  يف  وخلد  التاريخية  الكتب  يف 

التاريخ هو بداية ما�سينا و�سوال حلا�سرنا وانطالقا مل�ستقبلنا وهو تاريخ 

تاأ�سي�س دولتنا الدولة ال�سعودية االأوىل على يد االإمام حممد بن �سعود 

احلرمني  خ��ادم  من  وباأمر  العظيم  اليوم  لهذا  وكذكرى  ث��راه  اهلل  طيب 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل ورعاه جعل 

اليوم الثاين والع�سرين من فرباير يوما يحتفل به واإجازة ر�سمية تدعى 

بيوم التاأ�سي�س«.

وحتدث عبدالرحمن العدمي من كلية الرتبية من ق�سم علم النف�س يف 

امل�ستوى ال�ساد�س موجزا ب�سكل رائع »اإن يوم ٢٢ فرباير هو يوم ارتكاز 

االأ�س�س وتوحيد الكلمة واحتاد القوة ويوم بداية حقبة جديدة ميلوؤها العز 

ويحوفها الفخر وهو يوم تاأ�سي�س اململكة العربية ال�سعودية اأدامها 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�س�سنا واأجمادنا وقيمنا واليوم نحتفل 

الإبراز العمق التاريخي واحل�ساري والثقايف وتاريخها املجيد املُمتد منذ 

ثالث قرون«.

ماجد العنزي

عبدالرحمن املطوع

وليد احلربي

عبدالرحمن العدمي

رائد ال�سبيعي

كلمات يمألها
الفخر من طالب
جامعتنا بمناسبة 

يوم التأسيس
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في ضيافتنا

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

تخرج من كلية إدارة األعمال )1671( طالب وطالبة...

تعد.. كلية إدارة األعمال من أوائل كليات الجامعة في التأسيس

من  الأع���م���ال)  (اإدارة  كلية 

اأن�شئت  اجلامعة  كليات  اأوائ���ل 

عام 1959 م حتت م�شمى كلية 

الإدارة  العلوم  كلية  ثم  التجارة 

الأع��م��ال  ادارة  ك��ل��ي��ة  ث��م  وم���ن 

�شفحة (يف �شيافتنا) ا�شت�شافت 

لت�شليط  الأع��م��ال  اإدارة  كلية 

ال�����ش��وء ع��ل��ي��ه��ا.. ف�����اإىل ن�ص 

التقرير....

عن الكلية: 
من  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  تعد 

يف  اأن�شئت  التي  الكليات  اأوائ���ل 

ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود م��ن��ذ اأك��ر 

عام  يف  وذل��ك  عاماً  خم�شني  من 

كلية  م�����ش��م��ى  حت���ت  1379ه� 
مت  1398ه�  ع��ام  ويف  ال��ت��ج��ارة. 

تعديل ا�شم الكلية اإىل كلية العلوم 

هذا  حتمل  وا�شتمرت  الإداري����ة 

1427ه� عندما  عام  ال�شم حتى 

با�شمها  هيكلتها  اإع�����ادة  مت��ت 

احلايل: كلية اإدارة الأعمال وت�شم 

اأكادميية هي  اأق�شام  ت�شعة  الكلية 

اأق�شام: الإدارة العامة، والقت�شاد، 

امل��ال��ي��ة،  والإدارة  وال��ت�����ش��وي��ق، 

وامل��ح��ا���ش��ب��ة، ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات 

الإدارية والتحليل الكمي، والإدارة 

والإدارة ال�شحية.

من  العديد  الكلية  حققت  كما 

ح�شلت  فقد  العلمية،  الإجن��ازات 

الأك��ادمي��ي  العتماد  على  الكلية 

الوطني من املركز الوطني للتقومي 

لهيئة  التابع  الأكادميي  والعتماد 

NCAAA- ال��ت��ع��ل��ي��م  ت���ق���ومي 

EEC لكافة برامج البكالوريو�ص، 
والع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي ال���دويل 

ب��راجم��ه��ا  ل���ك���اف���ة   AACSB
برنامج  ح�شل  كما  الأك��ادمي��ي��ة، 

املحا�شبة والت�شويق واملالية ونظم 

العتماد  على  الإداري��ة  املعلومات 

هيئة  م���ن  ال���ك���ام���ل  ال����راجم����ي 

التابع  وال��ت��دري��ب  التعليم  تقومي 

للمركز الوطني للتقومي والعتماد 

الأكادميي. 

الكلية  من�شوبي  عدد  بلغ  وقد 

ومن  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من 

فيما  ع�شواً،   (403) حكمهم  يف 

بلغ جممل عدد الطالب يف كافة 

املراحل الدرا�شية (7390) طالب 

اخلريجني  عدد  بلغ  فيما  وطالبة 

(1671) طالب وطالبة. 

أهدافها: 
- توفري بيئة ت�شمن م�شتويات 

مرتفعة من التعليم. 

- تو�شيع وتنويع موارد الكلية 

واحلفاظ عليها مبا ميكنها من 

حتقيق ر�شالتها. 

- ا�شتقطاب الكوادر املتميزة 

م��ن اأع�����ش��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

واحلفاظ  وتنميتها،  واملوظفني 

عليها، لتطوير م�شاهمات الكلية 

يف املجالت التعليمية والفكرية 

واخلدمية. 

العتماد  على  احل�����ش��ول   -

العتماد  هيئات  من  الأكادميي 

واملنظمات املهنية املعروفة على 

امل�شتويني املحلي والعاملي. 

- اإج����راء ب��ح��وث ودرا���ش��ات 

ت�����ش��اه��م يف ت��ط��وي��ر اجل��وان��ب 

الإدارة  يف  والتطبيقية  املعرفية 

والأعمال. 

ال���������ش����راك����ات  ت����ع����زي����ز   -

ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ع ق��ط��اع��ات 

املهنية  وامل��ن��ظ��م��ات  الأع���م���ال 

وغ���ريه���ا م���ن اجل���ه���ات ذات 

العالقة بالكلية حملياً وعلمياً. 

مركز تنمية 
القيادات التنفيذية 

و اإلدارية:
ان����ط����الق����اً م����ن ���ش��ع��ي 

كلية  يف  مم��ث��ل��ة  اجل��ام��ع��ة 

مل��واك��ب��ة  الأع����م����ال  اإدارة 

للمملكة  الطموحة  ال��روؤي��ة 

 2030 ال�شعودية  العربية 

امل�شتقبلية  تطلعاتها  بكافة 

ويرتقي  الآم��ال  يحقق  مبا 

ب��ال��وط��ن ن��ح��و ال���ري���ادة يف 

�شتى املجالت؛ وا�شت�شرافاً 

اإن�����ش��اء  مت  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 

م���رك���ز ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ي��ادات 

التنفيذية والإدارية يف عام 

1441ه�،  �شعياً للم�شاهمة 
ق��درات  وتطوير  تعزيز  يف 

ومهارات ومعارف القيادات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال���ك���ف���اءات 

مبا  اململكة،  يف  الإداري�����ة 

القيادة  يتوافق مع تطلعات 

الر�شيدة.

ي��ق��وم امل��رك��ز ب��ت��ق��دمي ال���درا����ش���ات والأب���ح���اث 

وال�شت�شارات يف املجالت التالية:

الفنية،  الت�شويقية،  اجل��دوى  درا�شات  اإع��داد   -

التنظيمية، املالية، والقت�شادية.

املختلفة  للمن�شاآت  التنظيمية  الهياكل  درا�شة   -

واإعادة ت�شكيلها.

- اإع������داد اخل��ط��ط ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة واحل��م��الت 

الإعالنية.

- و�شع خطط اإ�شراتيجية للمن�شاآت.

الفل�شفات  تطبيق  على  املن�شاآت  م�شاعدة   -

الهند�شة  اإع���ادة  ومنها  الإدارة،  علم  يف  احلديثة 

واإدارة اجلودة ال�شاملة واإدارة الوقت.

- م�شاعدة املن�شاآت يف و�شع خطط للت�شدير.

- تقييم اأو�شاع املوؤ�ش�شات ال�شغرية وتطويرها.

املن�شاآت  ب����اأداء  املتعلقة  امل�شكالت  درا���ش��ة   -

ال�شناعية.

وحتليل  وج��م��ع  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ت�شميم   -

البيانات.

ومتابعة  القرارات  واتخاذ  التخطيط  درا�شات   -

امل�شروعات.

- درا�شات وبحوث تتعلق بتحليل ال�شتثمار.

وح�شاب  للم�شروعات  امل��ايل  التحليل  اإج��راء   -

با�شتخدام  والقت�شادية  املالية  والن�شب  املوؤ�شرات 

احلا�شوب الآيل.

خرات املركز:

اخلرة  من  عاماً  وث��الث��ون  خم�شة  املركز  ل��دى 

قام  حيث  الكلية؛  عمر  هي  عاماً  خم�شني  بعمق 

ال�شت�شارات  من  بالعديد  املدة  هذه  خالل  املركز 

والأبحاث جلهات حكومية واأهلية خمتلفة الأن�شطة 

والأحجام وذلك يف جمالت:

واخل��دم��ات  لل�شلع  الت�شويقية  ال��درا���ش��ات   -

املختلفة.

للم�شروعات  القت�شادية  اجل��دوى  درا���ش��ات   -

ال�شناعية والتجارية.

- الدرا�شات التحليلية للبنوك.

- درا�شات خا�شة لرجال الأعمال.

- ا���ش��ت�����ش��ارات ودرا����ش���ات ل��ل��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة 

ال�شناعية.

ا�شتعانت  التي  اخلارجية  اجلهات  �شمن  وم��ن 

بخدمات مركز البحوث نذكر على �شبيل املثال:

- ال�شركة ال�شعودية ل�شناعة الزجاج.

- �شركة الغاز والت�شنيع الأهلية.

- الغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�ص.

- مركز الأبحاث والتنمية ال�شناعية.

- درا�شات خا�شة لرجال الأعمال.

- �شركة �شافكو.

مركز البحوث:

سؤال للعميد؟

اإعداد: قما�ش املني�صري
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