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لنـا هي الـدار
ضياؤها شعَّ يف ذكرى تجلّيها 

عاٌم جديٌد ُذرى األمجاِد كاسيها
هي البدوُر ويف العلياِء هامتُها

فوق الرثيا زهت أعىل دراريها
الشمُس تُسفُر من أنواِر طلعتها

بهاؤها رسمدٌي فاَق تشبيها
يفنى املديُح وال يويف شامئِلها

وقد سمت بصفاٍت لسُت أحصيها 
وكم أُكنُّ لها يف ُمْهَجتي وطناً

آوي إليه كنبٍض يف محانيها 
وحبها نافٌذ يف الروح آرسها 

عشٌق سخٌي شغاف القلِب سابيها 
تفتََّح العمُر يف أفيائها رَغداً

إذا ابتعدنا عظيُم الشوِق يدنيها
منيس ونصبُح يف أمٍن ويف دَعٍة

لنا هي الدار نسمو يف معاليها
الشعُر وحٌي تجىلَّ من تهلّلِها

معزوفُة الوجِد تهمي من آلليها
يزيدنا ذكرُها املمتد مفخرًة

تأّرج العطُر مسكاً يف قوافيها  
والطرُي رنَّم لحناً هامئاً وشدا

تسجاعُه ناي عشٍق ينثني تيها
والزهُر يهمُس يف نسامتِه عبقاً

الباُن والنفُل ماست مع أقاحيها
رمالها الدرُّ مويشٌّ يجلّلها

هي الفراديُس يف الدنيا روابيها
نهيُم يف بيدها شتى شواهقها 

ى من أراضيها  يف كِل شرٍب تبدَّ
ضمت محاسَن يزداُن الفخاُر بها

يف كِل مكرمٍة ترسو مراسيها
البذُل يُْنَسُب عنها والثَناُء لها

كالغيِث يندي سخاًء من غواديها 
وفضلُها عّم يف األكواِن أغرقها

كأمنا الجوُد بحٌر يف أياديها
كل العوامِل تحذو أبجديَّتَها

تصطُف حول رضاها يف مراقيها 
شأواً علت يف قباِب املجِد منزلها 

العزُّ إرٌث لها والفخُر زاهيها
عبدالعزيز حصيُف الفكِر قلَّدها 

تاجاً وجاهاً أثيالً يف نواصيها 
تزهو بها صفحُة األياِم ناصعًة

بياُض سريِة آتيها وماضيها 
 مآثٌر قلَّ أن يأيت الزماُن بها

الدهُر يشهُد والتاريُخ يرويها
أرواحنا تفتديها العمَر نرخصُه

نذب عنها ودرٌع راسٌخ فيها
تبقى السعوديُة الغرّاُء شامخًة

ملء الزماِن و يفنى من يعاديها

 د. اأ�سماء احلقيل

 ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

في الذكرى الثانية والتسعين نماء وتقدم 
مستمر لوطن ِمعطاء ومزدهر

اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خــادم  ملقام 

�ــســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز و�ــســمــو ويل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمـــني  عــهــده 

�سلمان-حفظهما  ــن  ب حمــمــد  الأمــــر 

الكرمي  ال�سعودي  ال�سعب  ولكافة  اهلل- 

مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والت�سعني  

ال�سعودية. العربية  للمملكة 

املجيد  الــوطــنــي  ــوم  ــي ال ـــرى  ذك واإن 

لهذا  والولء  واحلب  الفخر  لتجديد  ثمينة  لفر�سة  به  والحتفاء 

العظيمة  مبنجزاته  والتذكر  احلكيمة،  ولقيادته  امِلعطاء  الوطن 

الكبرة. ومكت�سباته 

والنماء  والــنــجــاح  الكفاح  م�سرة  ذكــرى  فيه  ن�ستعيد  حيث 

بن  العزيز  عبد  املوؤ�س�س  امللك  دعائمها  اأر�ــســى  التي  والعطاء 

اأبناوؤه  بعده  من  امل�سرة  ووا�سل  ثــراه-  اهلل  -طيب  عبدالرحمن 

بقيادة خادم  ال�سديدة  والروؤية  الزاهر  العهد  اإىل  و�سولاً  الربرة، 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده 

فيه  وت�ستمر  العظيمة  الوطن  فيه منجزات  تتوا�سل  الذي  الأمني 

نه�سة تنموية واقت�سادية �ساملة وم�ستمرة يف بالدنا املباركة.

ا ي�ساف اإىل التاريخ املجيد  ا جديداً اإن اليوم الوطني ميثل عاماً

بالإجناز  احلافل  ال�سجل  اإىل  ت�ساف  م�سيئةاً  و�سفحةاً  للوطن، 

واخلر وال�سالم، وب�سمة نهو�س تزداد كل عام.

هذه  موؤ�س�س  يتغّمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأ�ساأل  اخلتام  ويف 

لبناء  الذين عملوا  املخل�سني  الرجال  اأولئك  وكل  برحمته،  البالد 

اأمنها  بالدنا  على  يحفظ  اأن  اهلل  ون�ساأل  الغايل،  وطننا  وحماية 

اآمنة  �ساخمة  لتبقى  الر�سيدة  قيادتها  حتت  ومكت�سباتها  واأمانها 

ويرد كيد اأعدائها يف نحورهم، وندعو اهلل القدير اأن يعني وي�سدد 

احلرمني  خادم  �سيدي  احلديثة   نه�ستها  وراعي  م�سرتها  قائد 

الأمني  عهده  ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

الأمر حممد بن �سلمان -حفظهما اهلل- على اخلر حيثُما كان.

اأ.د. عبداهلل بن �سلمان ال�سلمان

وكيل اجلامعة

نجدد في نفوسنا حب الوطن

لن�ستلهم ما قام  الوطن  تتجدد ذكرى 

عبد  بن  العزيز  عبد  امللك  املوؤ�س�س  به 

الرحمن اآل �سعود -طيب اهلل ثراه- من 

والفرقة،  ال�ستات  بعد  الوحدة  حتقيق 

والألفة،  والتعاون  التوحيد  دولة  وبناء 

التي  اخلرة  املعطيات  من  وال�ستفادة 

لتبقى بالدنا  امليادين،  حتققت يف كافة 

ويعي�س  ــراعــات،  ــ�ــس ال مــن  مــاأمــن  يف 

اأبناوؤها وبناتها حياةاً كرميةاً ينعمون فيها 

بالرفاهية وال�سعادة، وياأخذون باأ�سباب التطور والتقدم يف جميع 

مناحي احلياة مع املحافظة على هويتهم وقيمهم الأ�سيلة.

اإننا ونحن نحتفي بالذكرى الثانية والت�سعني  لتوحيد هذا الوطن 

جندد يف نفو�سنا حب هذا الوطن ونعزز النتماء له والعتزاز به، 

تعهده  طيباًا  ا  غر�ساً اهلل-  -رحمه  العزيز  عبد  امللك  غر�س  حيث 

واللتزام  الوثقى  بالعروة  التم�سك  فكان  بعده،  من  الكرام  اأبناوؤه 

عاملي  ح�ساري  كيان  يف  والنماء  العدل  وتقدمي  والتطوير  بالبناء 

ي�سع بالنور على العامل وي�سطع باملعرفة يف خر ر�سالة للعاملني.

وقد ا�ستطاع �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبد العزيز بنظرة تطويرية �سمولية، انتهج فيها -يحفظه اهلل - 

اأن  لها،  املر�سومة  اخلطط  وفق  التنمية  دعم  وموا�سلة  الإ�سالح 

واإقليميااً،  حمليااً  مكانةاً  مرموقةاً  ال�سعودية  العربية  اململكة  يبوئ 

واأن يرتقي بهذا الوطن بحكمة القائد اإىل العاملية باإجنازات جليلة 

يف خمتلف اجلوانب التعليمية والثقافية والقت�سادية والعمرانية.

والنتماء  الولء  ملبداأ  تر�سخ  وطنية  ا  اأياماً كلها  اأيامنا  وت�ستمر 

امللك  جامعة  هي  وها  الباين،  القائد  ولهذا  العزيز  الوطن  لهذا 

بني  الأول  املركز  لتتبواأ  والــريــادة،  التميز  ملفهوم  توؤ�س�س  �سعود 

لرت�سم  العاملية،  الت�سنيفات  يف  والإ�سالمية  العربية  اجلامعات 

اأبهى �سورة للتعليم العايل يف اململكة، كيف ل وهي حتظى بدعم 

ل حمدود من لدن حكومة خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده 

مل�ساريعها  ورعايتها  العلمية  مل�سرتها  اهلل-  يحفظهما   - الأمني  

امل�ستقبلية. التنموية وخططها 

واإننا اإذ نحمد اهلل على نعمه الكثرة ويف مقدمتها نعمة الأمن 

والإميان والرخاء وال�ستقرار، ندعو اهلل �سبحانه اأن يحفظ راعي 

العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  نه�ستنا 

تبارك  اإليه  ونبتهل  �سلمان،  حممد  بن  الأمــر  عهده  ويل  و�سمو 

وتعاىل اأن يحفظ على بالدنا اأمنها ومكت�سباتها ويرد كيد اأعدائها 

اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

اأ.د. حممد بن �سالح النمي

وكيل اجلامعة لل�س�ؤون التعليمية والأكادميية

نجدد والءنا لقيادتنا الرشيدة
والت�سعني  الــثــاين  الوطني  الــيــوم  يف 

لتوحيد اململكة العربية ال�سعودية جندد 

تقود  الــتــي  الــر�ــســيــدة  لقيادتنا  ـــا  ولءن

النظر،  وبعد  والــروؤيــة  باحلكمة  بالدنا 

ر�سوله،  و�سنة  اهلل  كتاب  اإىل  م�ستندين 

هذا  موؤ�س�س  من  عظيم  ــاإرث  ب ملهمني 

الكيان واأبنائه الربرة، الذي ا�ستطاع اأن 

ي�سع قواعد هذا البناء ال�سامخ، وي�سيد 

منطلقاته وثوابته ب�سورة تنر احلا�سر، 

لتي  والقيم   الثوابت  وت�ست�سرف مالمح غٍد م�سرٍق حمافٍظ على 

من  الــربرة  اأبنائه  جهود  وا�ستمرت  م�سلم،  و  عربي  كل  بها  يعتز 

بعده، يف املحافظة على هيبة الدولة ومتا�سكها، مركزين اأعمالهم 

وجهودهم لتحقيق الآمال ورفعة الوطن، حتى و�سلت بالدنا ملراتب 

متقدمة عاملياًا يف جميع املجالت .

اإن عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز 

الكبرة  والنجاحات  العظيمة  باملنجزات  يحفل   – اهلل  يحفظه   –
لوطننا ال�سامخ؛ حيث تعمل جميع قطاعات الدولة وفق روؤية اململكة 

2023 التي اأطلقها �سمو ويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز – يحفظه اهلل – لتحقيق اأهداف 

تنموية حتافظ على قوة ومتانة اقت�ساد اململكة، وتوفر ال�ستقرار 

والرفاهية لكل من على هذه الوطن املعطاء. ومن هذه املنطلقات 

ت�سعى وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي اإىل حتقيق 

تعليم  تقدمي  الإ�سرتاتيجية  خطتها  يف  نة  املت�سَمّ اجلامعة  ر�سالة 

ممّيز، واإنتاج بحوث اإبداعية تخدم املجتمع، وت�سهم يف بناء اقت�ساد 

اإىل  والبحثي  الأكــادميــي  مب�ستواها  الرتــقــاء  �سبيل  يف  املعرفة، 

م�ساّف اجلامعات العاملية الرائدة.

�سلمان  امللك  احلرمني  خادم  يحفظ  اأن  اهلل  اأ�سال  اخلتام  ويف 

بن عبد العزيز واأن يوفقه لكل خر، واأن ي�سبغ عليه نعمة ال�سحة 

والعافية، واأن يحفظ �سمو ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي الأمر 

حممد بن �سلمان بن عبد العزيز، واأن يجعل بالدنا اآمنةاً م�ستقرةاً 

تنعم باخلرات والعزة.

اأ.د. يزيد بن عبد امللك بن عبدالرحمن  اآل ال�سيخ

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

ماٍض تلِيد وحاضٌر مجيد
مع  والنتماء  الــولء  م�ساعر  متتزج 

العزيز،  الــوطــن  بــهــذا  الفخر  م�ساعر 

فعراقة وطني واأ�سالته ن�سيج من التفرد 

وياأتي  الــغــايل،  وطننا  بــه  يتميز  الــذي 

 92 ال�سعودي  الوطني  باليوم  الحتفال 

و�سعبها،  لوطنها  حمبٍة  قــيــادٍة  ظل  يف 

حتقيق  اإىل  واجتهاد  جد  بكل  �ساعيٍة 

املزيد  اهلل-  ــاإذن  ب معها-  يتحقق  ــة  روؤي

مــن الــتــقــدم والــرخــاء، يــقــودهــا مــولي 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

ال�سمو  �ساحب  الأمــني  عهده  ويل  �سيدي  و�سمو  العزيز  عبد  بن 

وطني  فحا�سر  اهلل،  يحفظهما  �سلمان  بن  حممد  الأمــر  امللكي 

ارتقاءاً  �سواهده  ونرى  يتحقق،  وجمد  واجتهاد،  وعمل،  ا�ستقرار، 

ا يف جميع املجالت داخليااً وخارجيااً، ونزداد كل يوم فخرااً  وتقدماً

النمو  بناء  يف  ت�سهم  التي  القطاعات  لكل  الر�سيدة  القيادة  بدعم 

والزدهار، ولعل نه�سة قطاع التعليم اأكرب دليل على هذا الدعم، 

العام  التعليم  وما حتقق من منجزات حملية وعاملية على م�ستوى 

واجلامعي اأكرب �ساهد على ذلك. وي�ستمر بناء هذا الوطن الغايل 

و�سط حب وحر�س والتفاف ال�سعب ال�سعودي العريق حول قيادته، 

وير�سخ وطننا الغايل مكانته عامليااً، وينظر العامل بكل تقدير اإىل 

هذه النه�سة التي نعي�سها الآن، ونحمد اهلل اأن �سّخر لهذا الوطن 

التوحيد قيادةاً خمل�سةاً و�سعبااً وفيااً لقادته، فمن  الذي يرفع راية 

ما�سٍ تليد اإىل حا�سٍر جميد وم�ستقبٍل زاهر باإذن اهلل.

اأ.د. علي بن حممد م�سملي

 وكيل اجلامعة للتخطيط والتط�ير

هي لنا دار

ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 

والع�سرين  الثالث  يف  الوطني  باليوم 

وهو  عـــام،  كــل  مــن  �سبتمرب  �سهر  مــن 

ال�سعودية  العربية  اململكة  توحيد  ذكرى 

باإذن اهلل  وتاأ�سي�سها على يد املغفور له 

اآل  عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز  امللك 

�سعود – طيب اهلل ثراه - .

اإننا يف جامعة امللك �سعود ملحظوظون 

ــروؤيــة، من  ــاأن نكون جـــزءاًا مــن هــذه ال ب

ا يف  ا متقدماً خالل حتقيق اجلامعة مركزاً

جامعة  حوكمة  على  الكرمية  املوافقة  وتاأتي  العاملية،  الت�سنيفات 

الريا�س، لتحملنا جميعااً  امللكية ملدينة  للهيئة  امللك �سعود و�سمها 

هذا  ملواكبة  اجلهدـ  من  املزيد  وبــذل  العمل  مل�ساعفة  امل�سوؤولية 

الطموح وحتقيق تطلعات القيادة.

د. عبداهلل بن حممد ال�سقري

وكيل اجلامعة للم�ساريع

ٌّ



عاٌم من املجِد والعلياء يا وطني
وليس عاًما عىل روزنامِة الزمِن

عاٌم يُضاُف إىل تَْقويِم ِعزتِنا
َويُثقل الوزَن يف ميزاِن من يَزِِن

لرؤيٍة مل تزْل تُذيك َعزامئَنا
يف كلِّ شرِب؛ من الصحراِء للمدن

هذا هو العهُد فيْنا ليس مبتدأ
نِن مّنا، ولكنه َجْرٌي عىل السُّ

منُذ املؤسِس واآلماُل تَْحِفزُنا
فنحُن ما بنَي مشغوٍل وُمرتِهِن

بأْن نَُقْوَد، وال تَرَْض شامئِلُنا
ُر خدَّ املجِد بالثمِن أنّا نصعِّ

 تسعون عاًما تزيُد اثنني قد َعرَبَْت
أياُمها هطٌّل بالخريِ كاملُزُِن

سعٌي حثيٌث إىل العلياء تَْحِفزُُه
قيادٌة ُعرِفَْت بالطالعِ الَحسِن

)آل السعوِد( ُسُعوٌد يف مسرْيتنا
ِ والَعلَِن لُهْم علينا الوال يف السِّ

وكلَُّنا يف سبيِل املجِد ُمْحتَِمٌل
يف كلِّ حنٍي ملا قد آَن أو يَأِن

هذي البالُد التي نسعى لرفَْعِتها
تقوُم مّنا مقاَم الروِح للبََدِن

فليهنها العيُد، يف تقويِم ِعزَتَِها
عاٌم يُضاُف إىل تاريِخنا الوطني
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المملكة.. تقدم وازدهار
في كل المسارات

مبنا�سبة حلول ذكرى اليوم 

والت�سعني،  الــثــاين  الــوطــنــي 

اأن  وجـــل-  -عــز  اهلل  نحمد 

اأنعم على هذه البالد املباركة 

بالعّز والتمكني ووحدة الأر�س 

رايـــة  ــات، حتـــت  ــت ــس ــ� ال ومّل 

التوحيد التي تخفق باخلر، 

علواًا  ال�سماء  يف  ــرفــرف  وت

املوؤ�س�س  يد  على  وافــتــخــاراًا 

الراحل امللك عبد العزيز بن 

عبد الرحمن اآل �سعود طيب 

اهلل ثراه، الذي اأر�سى دعائم اخلر والبناء، وو�سع اللبنة الأوىل 

ملعامل النه�سة والتقدم والتطور والنماء فوق تراب هذا الوطن 

اأ�سحاب  اإل  مــداه  يبلغ  ل  وطموح  را�سخة،  بعزمية  املقد�س، 

النفو�س القوية، والعزائم ال�سلبة.

لنا  ا -وُحــقَّ  و�سرفاً الغالية، نحتفي زهواًا  الذكرى  بهذه  اإننا 

اأن نحتفي- يف كل �سرب من اأرجاء هذا الوطن املوحد، بف�سل 

اهلل، ثم بجهد امللك املوؤ�س�س رحمه اهلل، ويف ظل اأبنائه امللوك 

امليامني الذين �ساروا على اخلطى املر�سومة؛ حباًا ووفاءاً وعزميةاً 

ا لهذا الوطن و�سعبه؛ لتتبواأ بالدنا بف�سل اهلل مكانةاً  واإخال�ساً

مرموقةاً بني الأمم يُ�سار اإليها بالبنان، حمافظةاً على ال�سدارة 

يف كل �سيء، ومعززةاً تلك املكانة املوؤثرة التي اأحرزتها بني دول 

ال�سريفني امللك  العامل؛ لت�سبح يف ظل قيادة خادم احلرمني 

الأمني  عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 

العزيز يحفظهما اهلل، من  الأمر حممد بن �سلمان بن عبد 

اأهم دول العامل املوؤثرة يف القرار الدويل يف �ستى املجالت؛ اإذ 

ا وازدهاراًا ملحوظني يف امل�سارات التنموية احلديثة  ت�سهد تقدماً

والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  التعليمية  املجالت  وبكافة  كلها، 

والجتماعية، وال�سحية، والتقنية.

طموح القيادة ل حد له، نابٌع من حر�سها الأكيد على تطوير 

و�سر  التطور،  مفتاح  باأنه  ا  را�سخاً اإمياناًا  توؤمن  الــذي  التعليم 

ولذلك  واحل�سارات؛  الأمم  لكل  والرقي  ــار  والزده النهو�س 

اآلت على نف�سها الهتمام باملجال التعليمي، و�سخرت اإمكاناتها 

الهائلة وامل�ستمرة لدعمه وتطويره ومواكبة كل جديد ياأتي به 

التقدم العلمي، ف�سالاً عن دعم موؤ�س�ساته التعليمية باأنواعها، 

وت�سجيعها للبحوث، واإن�سائها املراكَز البحثية املتخ�س�سة التي 

تهتم بتقدمي البحوث العلمية التطويرية، �سمن �سيا�ستها املتخذة 

يف مواكبة التقدم والزدهار، وال�سر يف ركب الأمم، واللحاق 

بركب احل�سارات؛ بنور العلم، واإ�سعاع العقول، ومناف�سة العامل 

يف الخرتاعات التي تخدم الب�سرية، وتوؤ�س�س ال�سالم والعدل 

الأفكار  اأخطار  من  واملجتمعات  الأمم  وحتمي  والرفاهية، 

العامل كله يف �سالم ووئــام، وحبٍّ واحــرتام،  ليعي�س  الهدامة، 

الطماأنينة  ويبعث  والإرهـــاب،  العنف  ينبذ  دائــم  وفــاق  �سمن 

وال�سالم يف خمتلف اأرجاء العامل، وهذا ما ت�سعى اإليه قيادتنا 

الر�سيدة يف روؤيتها احلديثة التي تتبناها حملياًا ودولياًا.

العربية  اململكة  بالدنا  على  الغالية  املنا�سبة  بهذه  ي�سرين 

التميز  ت�سعى نحو  التي  امللك �سعود  با�سم جامعة  ال�سعودية، 

والتفرد بني اجلامعات العاملية وفق طموح الروؤية التي اأرادتها 

الأ�سا�س  النظام  على  باملوافقة  متوَّجةاً  الر�سيدة،  قيادتنا  لها 

جلامعة امللك �سعود؛ لتحتل ذلك املوقع احليوي املتميز. وبا�سم 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  اأرفع  كافة طالبها وطالباتها ومن�سوبيها 

والتربيكات ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ال�سمو  الأمــني �ساحب  �سعود، وويل عهده  اآل  بن عبدالعزيز 

امللكي الأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل، 

ال�سعودي  ال�سعب  واإىل  املالكة،  الكرمية  الأ�سرة  جميع  واإىل 

العظيم، �سائالاً املوىل -عز وجل- اأن يحفظ هذا البلد وقيادته 

اليوم  لي�سبح  الأمن وال�ستقرار،  الر�سيدة، ويدمي علينا نعمة 

الوطني هو اليوم الذي تُ�سخ فيه دماء القوة والفخــر، وتتجـدد 

فـيـه روح ال�سـغــف والنتمـاء،

وت�سبح اململكة هي الوطن والدار التي ت�سعى لتقدمي فر�س 

وفرة متّكن الإن�سان املواطن واملقيم من الإ�سهام يف بناء اململكة 

وازدهارها.

اأ.د. بدران العمر

معايل رئي�س اجلامعة

�����س����دمي   � اجل������ام������ع������ة  ر�������س������ال������ة 

لكليب: ا

ال�ساعة  عند  اجلــامــعــة  حتيي 

11 مـــن �ــســبــاح الـــغـــد  احــتــفــالاً 
الــوطــنــي  ــوم  ــي ال ذكـــرى  مبنا�سبة 

العربية  للمملكة  والت�سعني  الـثاين 

حمد  قاعة  يف  وذلــك  ال�سعودية، 

ــي  ــس ــ� ــي ــرئ ـــو ال ـــه ـــب ـــر وال ـــس اجلـــا�

رئي�س  معايل  بح�سور  للجامعة، 

العمر،  ــدران  ب الدكتور  اجلامعة 

ووكـــــــالء اجلــــامــــعــــة، وعــــمــــداء 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الكليات، 

ومــوظــفــي اجلــامــعــة، بــالإ�ــســافــة 

للجامعة  املنت�سبني  الطالب  اإىل 

ومــن  التخ�س�سات،  خمتلف  يف 

يُنقل  اأن  على  اجلن�سيات،  خمتلف 

م�سرح  اإىل  مبا�سر  ب�سكل  احلفل 

الطالبات.

ال�سنوية  الــذكــرى  هــذه  وتــاأتــي 

هذه  قــادة  مــاآثــر  لتحيي  الغالية 

عبد  امللك  مقدمتهم  ويف  البالد، 

اهلل-  –رحمه  �سعود  اآل  العزيز 

واأبناوؤه  اململكة،  وموحد  موؤ�س�س 

ــده: املــلــك  ــع ــن ب ــن خــلــفــوه م ــذي ال

ــك فــيــ�ــســل، واملــلــك  ــل �ــســعــود، وامل

خالد، وامللك فهد، وامللك عبداهلل 

بن  �سلمان  وامللك  اهلل-  –رحمهم 
الأمــني  عهده  وويل  العزيز،  عبد 

–حفظهما  �ــســلــمــان  بـــن  حمــمــد 

بر  اإىل  البالد  قادوا  الذين  اهلل- 

الأمان، واأحدثوا نه�سةاً تنمويةاً يف 

املجالت. خمتلف 

وجـــــرى الإعــــــــداد والــرتتــيــب 

عمادة  قبل  من  الحتفالية  لهذه 

�سيتخلل  حيث  الــطــالب،  �ــســوؤون 

بقاعة  خطابي  حفل  الحتفالية 

للمرة  واأوبـــريـــت  اجلــا�ــســر  حــمــد 

طــمــوح«،  »وطـــن  بــعــنــوان  الأوىل 

امل�ساحب  املعر�س  اإىل  بالإ�سافة 

ــه الـــعـــديـــد مــن  ــاحــب ــ�ــس ـــــذي ت ال

ــة  ــقــافــي ــث ــة وال ــي ــن ــف ـــفـــقـــرات ال ال

ال�سالم  منها:  والوطنية،  والرتاثية 

والعر�سة  العلم،  و�سارية  امللكي، 

ــاح  ــة، واحِلــــــرف، واجلــن ــجــدي ــن ال

نـــديـــة  ــرا�ــس الأ ــع ــت ــس الــفــنــي، وا�

واإجنازاتها  لأن�سطتها  الطالبية 

خمتلف  يف  ــي،  ــوطــن ال الــيــوم  يف 

والإن�سانية،  ال�سحية،  املجالت 

وال�سياحية. والعلمية، 

اليوم  فعاليات  و�ــســتــبــداأ  هــذا 

الــــوطــــنــــي مــــن الــــيــــوم الأحــــــد 

اخلمي�س  يـــوم  حــتــى  و�ست�ستمر 

وعمادات  كليات  مبختلف  القادم، 

اجلامعة.

ــفــال بــالــيــوم  كــمــا �ــســيــقــام احــت

املدينة  يف  الأربــعــاء  يــوم  الوطني 

للطالبات. اجلامعية 

تــ�ــســارك  مــتــ�ــســل  جـــانـــب  ويف 

الريا�سية  لل�سوؤون  العامة  الإدارة 

 92 الــوطــنــي  ــوم  ــي ال يف احــتــفــال 

بـــاإقـــامـــة عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 

اجلري،  �سباق  تت�سمن  الريا�سية، 

ــيــة،  ــهــوائ ــاق الــــدراجــــات ال ــب ــس و�

وم�سرة للدراجات ، و�ستقام هذه 

�سعود  امللك  جامعة  يف  الفعاليات 

30�سفر  املـــوافـــق  ثـــنـــني  الإ ـــوم  ي

1444هـ.
متـــام  الـــ�ـــســـبـــاق يف  ويــنــطــلــق 

م�سبح  اأمام  من  م�ساءاً   5 ال�ساعة 

ال�سيخ  بطريق  ـــرورااً  م اجلــامــعــة 

بن  اأبي  وجامع   ال�سيخ  اآل  ح�سن 

�سعود  امللك  جامعة  واإ�ستاد  كعب 

وجــوالــة  بـــارك(  مــر�ــســول  )ملعب 

يف  وينتهي  �سعود،   امللك  جامعة 

مب�سافة  الرئي�سي،  اجلامعة  ملعب 

الأرقام  و�ستُ�ستلم   ، كم   4 قدرها 

يف  النهائي  الت�سجيل  يُ�سّجل  و 

ع�سرااً  4 ال�ساعة 

و�سباق  اجلـــري  �ــســبــاق  ــي  ــاأت وي

اأربع  لي�سمل  الهوائية  الدراجات 

فـــئـــات هــــي: طــــالب اجلــامــعــة، 

هيئة  واأع�ساء  اجلامعة،  وموظفو 

من  واأفــراد  باجلامعة،  التدري�س 

يح�سل  حــيــث  ــة،  ــع اجلــام خـــارج 

الأوىل  الثالثة  املــراكــز  اأ�سحاب 

قيمة. فئة على جوائز  كل  من 

ــامــة  ــع ال الإدارة  ــم  ــي ــق ت كــمــا 

لـــلـــ�ـــســـوؤون الــريــا�ــســيــة فــعــالــيــة 

املــديــنــة  لـــلـــدراجـــات يف  مــ�ــســرة 

مب�ساركة  لــلــطــالــبــات  اجلــامــعــيــة 

 ٨ ال�ساعه  من  اجلامعة  طالبات 

اإىل  امل�سرة  وتهدف  �سباحااً،   ٩-

بــالــيــوم  ــفــال  املــ�ــســاركــة يف الحــت

وتعزيز   ،  92 ال�سعودي  الوطني 

اململكة  يف  الريا�سة  دور  اأهمية 

ال�سعودية. العربية 

تطلق خالله �أوبريت »وطن طموح«..

الجامعة تحتفل  باليوم الوطني ٩٢.. غدًا

عاٌم من المجِد والعلياء 

د. هند املطريي

 ق�سم اللغة العربية واآدابها
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اليوم الوطني السعودي 92
مملكة العز والتمكين

يحتفل ال�سعوديون حكومًة و�سعباً يف الثالث والع�سرين من �سبتمرب كل 

عام باليوم الوطني ال�سعودي. اثنان وت�سعون عاماً منذ �سدور املر�سوم 

امللكي من قبل امللك املوؤ�س�س الذي اقت�سى حتويل ا�سم البالد من مملكة 

هذا  يكن  مل  ال�سعودية.  العربية  اململكة  اإىل  وملحقاتها  وجند  احلجاز 

التوحيد وليد ال�سدفة؛ بل نتيجة �سنوات من الكفاح والإ�سرار؛ جلعلها 

دولًة لها كيانها وا�ستقاللها و�سيادتها وهويتها الوطنية.

وا�سلت اململكة منذ تاأ�سي�سها م�سريتها احلثيثة نحو التطور والتقدم 

يف �ستى املجالت بقيادة حكامها وهمة اأبنائها، وخري �ساهد على ذلك 

تقدمها العمراين والقت�سادي وال�سحي والتعليمي والثقايف؛ مما جعلها 

يف م�ساف الدول املتقدمة، براأي �سيا�سي نافذ وقوة اقت�سادية موؤثرة.

مل ت�ستثمر اململكة يف الأر�س فح�سب، اإمنا يف عقول اأبنائها ليكونوا 

عدة بناء م�ستقبلها مبا يتالءم مع متغريات الع�سر، فت�سارعت البعثات 

اإىل اأرقى جامعات العامل لتمكني ال�سباب من اجلن�سني، متهيًدا مل�ستقبل 

واعد يقوده عراب الروؤية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

مبباركة ملكنا املفدى نحو حتقيق روؤية ٢٠٣٠. 

ومل تغفل اململكة يف خطواتها املت�سارعة نحو امل�ستقبل عن التحديات 

التي تواجه الب�سرية ومنها التلوث البيئي؛ ليظهر لنا م�سروع )ذا لين( 

الذي ي�سكل ثورًة يف احلياة الع�سرية وما يجب اأن تكون عليه املدن يف 

امل�ستقبل، مدن خالية من النبعاثات الكربونية، وتغذي املدينَة بالكامل 

طاقٌة متجددة بن�سبة %100، وبهذا امل�سروع اجلبار حتّول اململكة الفكرة 

اإىل واقع نعي�سه ونلم�سه قريًبا اإن �ساء اهلل.

منعمني  املــبــارك  البلد  هــذا  يف  تعاىل-  اهلل  -بف�سل  نعي�س  ونحن 

بالأمن والأمان والرخاء، وذلك يجعل على عاتقنا مهمًة كبرية، وهي رفع 

راية هذه البالد يف جميع املحافل، والدفاع عن حيا�سها �سد هجمات 

املغر�سني احلاقدين، وال�سعي املتوا�سل لنكون �سورًة م�سرفًة لوطننا.  

وهو  بليلة  م�سطفى  الدكتور  ال�ساعر  كلمات  من  بع�ًسا  اأذكر  وختاماً 

يتغنى بالوطن اأبياًتا طربت لها م�سامع ال�سعوديني فخًرا وحًبا: 

روحي وما ملكت يداي فداه

وطني احلبيب وهل اأحب �سواه 

يف كل ملحة بارق اأدعو له

يف ظل حاٍم عـطرت ذكــــراه 

د. تهاين بنت �سعد القرين

ق�سم الكيمياء           

ٌ
وطن فطن وطن طموح

بروؤيتها،  وتتقدم  باقت�سادها،  وتزدهر   ، البلدان مبجتمعاتها  تنه�س 

وعموُد ذلك كله م�ستوى التعليم الذي تُقّدمه لأبنائها، فمن ميلك الِعلْم، 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سهدت  لذلك  وم�سداًقا  العامل.  يحكم 

الأ�سعدة؛  كل  على  التعليم  منظومة  يف  هائاًل  تطوًرا  الأخــرية  الآونــة 

مناهج، ومعلمني، وطالب، ومباٍن، وجتهيزات.

فقد اأقّرت وزارة التعليم موؤخًرا تغيريات �ساملًة هدفت اإىل حت�سني 

للتحولت  مواِكبة  مناهج  اإقــرار  منها:  وتطويرها،  التعليمية  العملية 

العاملية، وخطط عملية لتح�سني م�ستوى نتائج الطالب يف الختبارات 

الدولية والوطنية والتح�سيلية، بالرتكيز على املهارات القرائية والكتابية 

الأداء  م�ستوى  وحت�سني  التعلم،  ــواجت  ن لرفع  وال�سعي  والريا�سية، 

التعليمي، والتو�سع يف مدار�س الطفولة املبكرة، واإقرار نظام امل�سارات 

التطوع  واإ�سافة �ساعات  التخرج،  الثانوية، وتقدمي م�سروع  يف املرحلة 

لطالب املرحلة الثانوية، و�سمان و�سول الطالب ذوي الإعاقة للتعليم، 

مع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  خالل  من  املوهوبني  بالطالب  والهتمام 

موهبة مثل م�سابقة اإبداع 2023 التي تهدف للتناف�س يف اأحد املجالت 

العلمية، وم�سابقة موهوب لكت�ساف الطلبة املتميزين يف التخ�س�سات 

للم�سابقات  وتاأهيلهم  املتخ�س�سة  بالربامج  اإحلاقهم  بهدف  العلمية 

ب�سّن  واملعلمات  املعلمني  كفاءة  رفع  اإىل  اإ�سافًة  الدولية.  والأوملبيادات 

بُعد عن  التعلم عن  وتعزيز  املهنية،  الرخ�سة  واختبارات  الرتقية  نظام 

طريق من�سة مدر�ستي وقنوات عني، واإن�ساء مدار�س يف وقت ق�سري من 

خالل نظام البناء ال�سريع، وتطوير النقل املدر�سي.

13 �سبتمرب  وقد نّوه جمل�س الوزراء يف جل�سته يوم الثالثاء املوافق 

2022 مبا حققته اململكة من تقدم يف موؤ�سر التنمية الب�سرية ال�سادر 
على  بح�سولها   ،2022 الإمنــائــي  املتحدة  الأمم  برنامج  تقرير  عن 

املرتبة 35 من بني 191 دولة، واملرتبة العا�سرة من بني دول جمموعة 

اكت�ساب  حمور  يف  فارًقا  تقدًما  اململكة  تعليم  �سّجل  حيث  الع�سرين؛ 

الدرا�سة  �سنوات  متو�سط  موؤ�سر  يف   56 املرتبة  اإىل  متقدًما  املعرفة 

اململكة  جهود  يعك�س  مما  ال�سابق،  التقرير  يف   74 باملرتبة  مقارنًة 

الكبرية يف تعزيز وتطوير قدرة التعليم يف اململكة على املناف�سة العاملية، 

وما تِبع ذلك من حت�سني نواجت التعلم. 

كل هذه التطورات، قام بها وطٌن َطموح، فِطَن لدور التعليم يف نه�سته 

وازدهاره وتقّدمه، فاأوله ُجّل اهتمامه، وكّر�س له اأف�سل موارده املادية 

ليلتحق  العاملية؛  واخلــربات  التجارب  اأف�سل  من  وا�ستفاد  والب�سرية، 

ما  اأ�سعاف  تــوازي  تعليمية  نه�سة  يف  املتقدمة  الــدول  م�ساِفّ  بركب 

نه�سه يف زمانه املا�سي، متفّوًقا بها على نف�سه، وعلى كثري من الدول 

املتقدمة.

ويف ذكرى اليوم الوطني الثاين والت�سعني، نقُف جميًعا وقفة اإجالٍل 

مالً يف  اأو  ياأُل جهًدا  الذي مل  املعطاء،  العظيم  الوطن  لهذا  واحــرتاٍم 

الأمثل.  ال�ستثمار  �سيكونون  باأنهم  منه  اإميــاًنــا  اأبنائه؛  تعليم  �سبيل 

وكذلك تقُف وزارة التعليم فخورًة مبا قّدمته من اإجنازات خالل فرتة 

حديثًة  متكاملًة  تعليميًة  منظومًة  العمالق  الوطن  هذا  لتُهدي  وجيزة، 

وفق اأف�سل التجارب واخلربات العاملية، تُ�سهم ب�سكٍل فاعٍل يف حتقيق 

بن  �سلمان  امللك  امل�سرية  قائد  من  ر�سيدة  قيادة  2030، يف ظل  روؤية 

عبدالعزيز اآل �سعود يحفظه اهلل، وويل عهده الذي حمل وطًنا عظيًما 

امِلقدام حممد بن  ال�ساب  كاهليه، جماوًزا به �سنام طويق، الأمري  على 

�سلمان اآل �سعود يحفظه اهلل.

لمي هند عبدالهادي ال�ُسّ

معلمة، وطالبة ماج�ستري اإدارة تربوية

رذاذ الماء البارد المشّبع برائحة الورد 
الطائفي يغمر المشاعر المقدسة

يف مثل هذا اليوم املجيد نتذكر ما لهذا الوطن الغايل علينا من اأياٍد 

بي�ساء بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني. فقد حظيت 

امل�ساعر املقد�سة بعناية ورعاية حكومة خادم احلرمني ال�سريفني وبذل 

فاإىل  بيت اهلل احلــرام،  راحــة حجاج  �سبيل  ونفي�س يف  غــاٍل  كل ماهو 

جانب اأعمال التنمية والتطوير اهتمت بكل ما من �ساأنه م�ساعدة احلاج 

على اأداء منا�سكه وهو يف راحة ج�سدية ونف�سية عالية، ومن ذلك اإطالق 

اأعمدة رذاذ املاء البارد وذلك �سمن م�سروع تربيد املناخ.

حيث ت�سهم هذه الأجهزة يف خف�س درجات احلرارة من 5-7 درجات 

اإ�سافية، ويف اإخماد الأتربة املتطايرة من حركة احلافالت. فقد �سرعت 

هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة يف تنفيذ م�سروع تربيد مناخ امل�ساعر 

املقد�سة عام 1438هـ، يغطي كامل م�ساحات ال�ساحة الغربية للجمرات 

وطرق العودة من اجلمرات اإىل م�سعر منى.

احلرمني  خــادم  م�ست�سار  ومتابعة  باهتمام  امل�سروع  هــذا  ويحظى 

ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س الهيئة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خالد الفي�سل، وباإ�سراف مبا�سر من قبل نائب اأمري منطقة مكة 

ي�سهم  حيث  بندر،  بن  عبداهلل  الأمــري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  املكرمة 

املرتفعة،  التخفيف على احلجاج من درجات احلرارة  امل�سروع يف  هذا 

وتخفيف م�سقة العابرين يف �ساحات من�ساأة اجلمرات وطرق العودة اإىل 

م�سعر منى.

لكفائتها. وعندما  تطويًرا  و  الرذاذ  اأعمدة  زيادًة يف  كلُّ عام  وي�سهد 

الإن�ساين  اجلانب  اإىل  يُنظر  الرحمن مل  ل�سيوف  اخلدمة  هذه  ُقدمت 

فقط ؛ بل نُظر اأي�ًسا اإىل اجلانب اجلمايل؛ حيث ُعِطر رذاذ املاء البارد 

مباء الورد الطائفي. 

د. �سارة بنت عبدالرحمن الرا�سد 

كلية العلوم

اليوم الوطني السعودي 92
والعطاء المستمر

باليوم  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 

الوطني يوم 23 �سبتمرب من كل عام، احتفاًل 

احلديثة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بتوحيد 

ترفرف   حيث  /1932م.  1351هـ  عام  يف 

الأعالم ال�سعودية على الطرق واملباين العامة 

النا�س  بني  وال�سرور  الفرح  ويعم  واخلا�سة، 

والرخاء  والأمــان  الأمن  ال�سعودية، حيث  يف 

وال�ستقرار بحمد اهلل وتوفيقه. فهو الوطن 

اإىل تقدمي فر�س وفرية  التي ت�سعى  والــدار 

متكن الإن�سان املواطن واملقيم من امل�ساهمة 

وبراجمها  التنمية  خطط  يف  الفاعلة  وامل�ساركة  والزدهـــار  البناء  يف 

املتنوعة واملتجددة والطموحة. اليوم الوطني ال�سعودي، يوم ما�سٍ عريق 

وحا�سر تليد، نفخر فيه بعقيدتنا و هويتنا و منجزاتنا وقوتنا.

ونـُـدون  اأذهاننا،  يف  ن�ستح�سر  الغالية،  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  اإننا 

لالأجيال القادمة من اأبنائنا، كَلّ الت�سحيات العظيمة، التي بذلها حكام 

هذه البالد واأبناوؤهم وبناتهم املخل�سون يف �سبيل بناء هذا الوطن ال�سامخ 

العظيم وتر�سيخ قواعده املتينة، بتجربة تنموية رائدة، ا�ستندت على قيم 

اإن�سانية وح�سارية �ساملة وفريدة، يف ظل قيادة حكيمة تُراعي م�سالح 

والطاقات  الإمكانيات  كَلّ  ُر  وتُ�َسِخّ وخارجياً،  داخلياً  وال�سعب  الوطن 

الر�سالة املحمدية  انبثقت منها  التي  الأر�س املعطاء،  املتاحة على هذه 

اخلالدة، لتحقيق م�ستقبل اأكرث اإ�سراقاً واأماناً للمواطن ال�سعودي.

ويف هذا الزمن الزاهر بقيادة مولي خادم احلرمني ال�سريفني؛ امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، و�سمو ويل عهده الأمني؛ �ساحب ال�سمو 

اخلري  م�سرية  متتد  اهلل-  -حفظهما  �سلمان  بن  الأمــري حممد  امللكي 

والعطاء والبناء، ُمتخطيًة احلا�سر اإىل امل�ستقبل، بروؤية ثاقبة طموحة، 

لتُ�سيَء جميع مناحي احلياة،  العهد -اأيَّده اهلل-  اأ�سعل م�سباَحها ويُلّ 

اأبواب التطور والنمو والتقدم يف جميع املجالت ال�سيا�سية  وتطرَق كل 

اأ�سبحت اململكة واحدًة  والعلمية والقت�سادية والثقافية وغريها، حتى 

 ،)G20(  من الدول الأقوى اقت�ساًدا يف العامل، لتقود جمموعة الع�سرين

عاملًة على الأ�س�س الرا�سخة التي قامت عليها اململكة العربية ال�سعودية 

وا�سعًة  وم�سابقته،  التطور  ومواكبة  بقيمها  بالتم�سك  تاأ�سي�سها،  منذ 

املواطن ال�سعودي هدفها الأول يف التنمية.

خادم  مبايعة  على  �سنوات  ثماين  قرابة  مــرور  بعد  نحتفل  والــيــوم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز، ملكاً للمملكة العربية 

ال�سعودية، يف 3 ربيع الثاين 1436 هـ املوافق 23 يناير 2015م وانطالق 

م�سرية التنمية  التي ت�ستهدفها روؤية 2030، وترتكز على طموح ال�سباب 

ال�سعودي. كما نحتفل اليوم بعد �سدور النظام الأ�سا�س جلامعتنا العريقة 

جامعة امللك �سعود، حيث وافق خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل، يف تاريخ 09 /02/ 1444هـ على النظام الأ�سا�س 

جلامعة امللك �سعود. للرفع من الكفاءة الإنتاجية للجامعة وتقدمي فر�س 

التعليمية والبحث  اأكرب ل�سمان تعليم عاملي متميز، وجتويد املخرجات 

العلمي لتحقيق التقدم الكمي والنوعي تعليمياً وبحثياً مبا يتنا�سب مع 

بربامج  لاللتحاق  والطالبات  الطالب  وتهيئة  ال�سعودي،  العمل  �سوق 

املتقدمة.  الــدول  م�ساف  اإىل  بالوطن  النهو�س  يف  وامل�ساهمة  التنمية 

وياأتي هذا يف اإطار ما توليه حكومتنا الر�سيدة من اهتمام كبري بالتعليم 

يف روؤيتها الوطنية الطموحة، حيث جعلته حموراً مهماً يف برنامج التحول 

الأنظمة  التعليمية، فا�ستهدفت  البيئة  اإىل حت�سني  منها  �سعياً  الوطني، 

والإجراءات مبا يكفل ان�سباط التعليم ورفع كفاءة الأداء يف املوؤ�س�سات 

التعليمية. فاليوم الوطني ال�سعودي هو يوم يرفع فيه املواطن ال�سعودي 

راأ�سه �سموخاً بوطنه، وندعو اهلل تعاىل اأن يحفظ لنا ملكنا وولة اأمرنا، 

ملا  اجلــزاء  خري  عنا  اهلل  يجزيهم  واأن  والعافية،  بال�سحة  ميتعهم  واأن 

يقدمونه من راحة لأبناء ال�سعب ال�سعودي. دمت يا وطني متميزاً بالأمن 

والرخاء، متفرداً باحلب والعطاء، و�ساخًما بالعزة واملجد.

اأ.د. عبداهلل بن م�ساعد الفالح

ق�سم النبات والأحياء الدقيقة

يوم الفخر بهذا الوطن المعطاء
لقيادتنا  التهاين  اأجمل  اأقدم  اأن  ي�سرين 

من  اجلامعة  من�سوبي  وجلميع  الر�سيدة 

مبنا�سبة  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

اليوم  هــذا   ،92 ال�سعودي  الوطني  اليوم 

بالنتماء  واملقيم  املواطن  فيه  ي�سعر  الذي 

والفخر بهذا الوطن املعطاء، وهو ما يدفعنا 

للعمل من اأجل رفعته وتقدمه وازدهاره. 

اأن يدمي  وبهذه املنا�سبة نت�سرع اإىل اهلل 

يحفظ  واأن  والأمــــان،  الأمـــن  نعمة  علينا 

بــالدنــا مــن كــل مــكــروه، وكــل عــام وبالدنا 

بخري ومناء. 

اأ.د. ب�سام بن عبداهلل الب�سام 

عميد كلية اإدارة الأعمال

مائة عام من نشأة التعليم
إلى التنافسية العالمية

ي�سادف الحتفاء باليوم الوطني لهذا العام ١٤٤٤هـ مرور مائة عام 

على ن�ساأة التعليم ، حيث بداأ التعليم ب�سورة نظامية يف عهد املوؤ�س�س 

امللك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه ، وذلك بتاأ�سي�س مديرية املعارف عام 

1344هـ،و اإر�ساء نظام التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية ، وقد مر 
مرحلة  اإىل  الكم  مرحلة  من  بــداأت  مراحل،  بعدة  ن�ساأته  منذ  التعليم 

الكيف واجلودة و و�سوًل اإىل مرحلة التميز على م�ستوى العامل.

القواعد  تاأ�سي�س  على  ثراه  اهلل  عبدالعزيز طيب  امللك  وقد حر�س 

التنظيمية وال�سيا�سات الت�سريعية للتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية، 

وهذا يوؤكد على حر�سه على التعليم؛ لأنه اللبنة الأوىل يف ن�سر الثقافة 

ال�سعودية على  العربية  اململكة  املجتمعات، ومنذ توحيد  والعلم وتطور 

التطور يف  التنموية يف  بداأت اخلطط  عبدالعزيز  امللك  له  املغفور  يد 

اأنحاء  املدرا�س يف  انت�سرت  التعليم، حيث  املجالت وخا�سًة يف  جميع 

اأفــراد  كافة  اإىل  التعليم  لو�سول  �سعًيا  والهجر  القرى  ويف  اململكة 

املوؤهلة  الــكــوادر  ناحية  مــن  ال�سعوبات  بع�س  وجــود  رغــم  املجتمع؛ 

توحيد  الأ�سا�سي هو  الهدف  وكان  الفرتة،  تلك  املجتمعية يف  والثقافة 

�سيا�سة التعليم �سواًء الثقافية اأم املجتمعية اأم الدينية يف اأنحاء اململكة 

املرحلة  هي  لتكون  الغرب  اإىل  ال�سرق  ومن  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من 

عن  تبحث  التي  التعليمية  وال�سيا�سات  الت�سريعات  لتاأ�سي�س  الأوىل 

جودة التعليم يف املرحلة الثانية ، والتي من خاللها اأ�سبح للتعليم هوية 

جودة  م�ستوى  اإىل  اململكة  يف  بالتعليم  الرتقاء  اإىل  تهدف  وخارطة 

التعليم  �سيا�سة  و�سع  و  املعارف،  وزارة  باإن�ساء  ذلك  وكان  املخرجات، 

من خالل وثيقة التعليم، واإن�ساء وزارة التعليم العايل، و و�سع اخلطط 

من  التعليمية،   املدخالت  �سبط  بهدف  للدولة؛  اخلم�سية  التنموية 

خالل تاأهيل الكوادر التعليمية واملناهج التعليمية التي تواكب متطلبات 

الع�سر احلديث ، و كذلك الإ�سراف على العمليات التعليمية من خالل 

�سبط البيئة التعليمية اجلاذبة للطالب؛ للو�سول اإىل جودة املخرجات 

اجلهود  تلك  اأثمرت  وقد   . املجتمع  ومتطلبات  العمل  ب�سوق  املرتبطة 

على  دللة  وهذا  احلا�سر،  وقتنا  اإىل  التعليم  ن�ساأة  منذ  التي حتققت 

التنموية  اخلطط  واأن  متوا�سلة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  جهود  اأن 

اململكة  روؤية  ذلك  على  يدل  و مما  التعليم،  اأهدافها يف جمال  حتقق 

الأمــري  العهد  ويل  �سمو  �سيدي  باإ�سراف   ٢٠٣٠ ال�سعودية  العربية 

وت�سمنت  التعليم،  يف  التطورات  تلك  واكبت  التي  �سلمان  بن  حممد 

الطالب  باأبنائنا  الو�سول  بذلك  وغايتها  للتعليم،  ا�سرتاتيجيًة  اأهداًفا 

املعرفية  الناحيتني  من  العامل  م�ستوى  على  املناف�سة  اإىل  والطالبات 

جمالت  يف  املتميزة  الدولية  املعايري  مواكبة  خــالل  من  والثقافية، 

التعليم، ودخول اململكة يف معظم الت�سنيفات والختبارات الدولية التي 

بداأ قطف ثمارها من خالل حتقيق مراكز متقدمة على م�ستوى الدول، 

م�ستوى  على  اجلوائز  من  الكثري  والطالبات  الطالب  اأبنائنا  وحتقيق 

التناف�سية العاملية، حيث ت�سدرت اململكة املرتبة الثانية عاملًيا من بني 

اآي�سف  والهند�سة  للعلوم  الدويل  املعر�س  يف  الع�سرين  جمموعة  دول 

2022، بعدد جوائز و�سل اإىل ٢٢ جائزة .
التعليم  و�سول  ن�ستعر�س    ٩٢ الوطني  باليوم  نحتفي  ونحن  واليوم 

يف  اململكة العربية ال�سعودية للريادة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي، 

اململكة  توحيد  منذ  بداأت  متوا�سلة  بجهود  اإل  يتحقق  مل  الذي  الأمر 

�ست  �سِّ
ُ
اأ اململكة ٢٠٣٠ وفق خطط  روؤية  اإىل  ال�سعودية و�سوًل  العربية 

منذ مائة عام يف التعليم.

باحث دكتوراه عبداهلل حمود الروي�سد

ق�سم الإدارة الرتبوية



مصدر فخر طوال الدهر
ال�سعودي   ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  م��وع��د  ي��ح��ل 

للذكرى الثانية والت�سعني يوم اجلمعة املوافق 

هجرًيا،   1444 ل��ع��ام  �سفر  �سهر  م��ن   27
حيث نحتفل نحن ال�سعوديون بذكرى توحيد 

وتبديل  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا���س��ي 

ا�سمها من مملكة جند واحلجاز اإىل اال�سم 

احلايل اململكة العربية ال�سعودية حتت راية 

اإله اإال اهلل حممد ر�سول اهلل«، مبوجب  »ال 

القرار رقم ٢٧١٦ يف ال�سابع ع�سر من �سهر 

جمادى االأوىل عام ١٣٥١ه ، الذي وافق اليوم 

الثالث والع�سرين من �سهر �سبتمرب ١٩٣٢م، بعد اأن �سطر اآباوؤنا واأجدادنا 

بقيادة امللك البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفي�سل اآل �سعود مالحم 

تاريخيًة من اجلهاد والكفاح والن�سال امتدت اإىل اثنني وثالثني عاًما.. 

واليوم نحن ننعم بالعي�ش يف هذا الوطن الغايل �ساخمني معتزين بديننا 

تطوير  من  جعلت  التي  الر�سيدة  حكومتنا  قيادة  ظل  حتت  ووطنيتنا، 

مواطنيها اأولوية؛ لريتقوا بني �سعوب العامل بكل فخر وعزة.

دمت لنا ياوطُن م�سدر فخر طوال الدهر. كل عام واأنت �سامخ حملق 

يف ال�سماء. كل عام واأنت ياوطني ومليكنا ووالة اأمورنا وال�سعب ال�سعودي 

االأبي يف اأمان و�سخاء ورخاء وجعلك اهلل دائًما بلداً اأمنا اأمانا �سخاًء رخاء.

اأ.د. عبدالوهاب حممد اأبااخليل

عميد كلية الآداب

وطني فخر للجميع
الثاين  الوطني  باليوم  االحتفال  ياأتي    

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة  والت�سعني 

ومليكهم،  املواطنني  اللُحمة بني  قوة  موؤكداً 

وي��ك�����س��ف ي���وًم���ا ب��ع��د ي���وم م���دى ح��ر���ش 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

عهده  وويل  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن 

حتقيق  ع��ل��ى  اهلل-  ح��ف��ظ��ه��م��ا  االأم�����ني- 

ن�ستب�سر  ما  وهو  �ساملة،  جمتمعية  نه�سة 

  2030 اململكة  روؤية  حتقيق  مع  جميعاً  به 

)جمتمع  حم��اور  ث��الث��ة  على  تعتمد  ال��ت��ي 

حيوي، واقت�ساد مزدهر، ووطن طموح(، وكلنا على ثقة بتلك اجلهود 

دوماً  يدعو  وما  العزيز،  الوطن  هذا  قيادة  بها  تقوم  التي  املتوا�سلة 

للذود  واحداً  �سفاً  ووقوفه  ومتا�سكه،  الوطن  هذا  �سالبة  هو  للفخر 

 ، واأمنه  ا�ستقراره  يدعم مب�سيئة اهلل حتقيق  ما  وهو  عنه وحمايته،  

الوطن  هذا  ل�سالمة  والفداء  الت�سحية  �سور  اأروع  من  يقدمونه  وما 

ال�سعودية  العربية  اململكة  من  املقدمة  اجلهود  اإىل  االإ�سارة  وجتد   ،

العامل  اأقطار  ملختلف  واالإغاثية  االإمنائية  امل�ساعدات  جم��االت  يف 

ت�سدرت  وما  واالإن�سانية  اخلريية  للمبادرات  املبا�سرة  واال�ستجابة 

اليوم  ويف  العاملية.  واخل��ارط��ة  ال���دويل  ال�سعيد  على  مكانتها  ب��ه 

92 حريٌّ بنا اأن نعاهد اهلل ثم جندد والئنا خلادم احلرمني  الوطني 

ال�سريفني، ووىل عهده االأمني -حفظهما اهلل- على بذل اأق�سى جهد 

امل�ستقبلية. الوطن وحتقيق طموحاته  روؤية  للم�ساهمة يف دعم  ممكن 

 د. اأ�سامة بن عبداحلليم �سمرقندي

عميد كلية الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

 همة تتجدد.. وإنجازات تشهد
�سانحة  ف��ر���س��اً  الوطنية  اأي��ام��ن��ا  ت�سكل 

مبا  الوطنية  ال��ذاك��رة  خم��زون  اإىل  للعودة 

و�سعت  مبتكرة  لقيادة  اإب��داع��ات،  من  فيها 

فكان  االأولويات،  قمة  على  واملواطن  الوطن 

التوحيد منجزاً ح�سارياً، جمع حتت منارته 

اإجنازات ومكت�سبات، يحتار الفكر معها باأي 

واملناطق  القبائل  فتوحيد  يبداأ،  االإجن��ازات 

يف وطن واحد متما�سك على يد امللك عبد 

ملحمًة  �سكل  ث���راه-  اهلل  طيب   – العزيز 

درًة  احلبيبة  مملكتنا  م��ن  جعلت  تاريخيًة 

الدنيا،  اأ�سقاع  يف  اخلري  وتن�سره  باخلري،  ت�سرق  العامل،  خارطة  على 

فت�سع ب�سمتها ب�سمت، حيث تاأخذ بيد املحتاج، وتغيث امللهوف، وتقيل 

عرثة ال�سقيق. واليوم يهل علينا اليوم الوطني الثاين والت�سعون، ووطننا 

وروؤي��ة  وبناء،  و�سغف  ورخ��اء،  من��اء  يف  اجلبال،  ر�سوخ  را�سخ  احلبيب 

طموحة قادت م�سرية التحديث، فانتقلت مملكتنا احلبيبة اإىل م�ساف 

الدول املتقدمة، وحققت قفزات تنموية يف كافة املجاالت، من م�سروعات 

اإبداعية عاملية، ومبادرات نوعية �ستغري مفاهيم التنمية احل�سارية يف 

العامل واالإقليم، وبنية رقمية ريادية، واقت�ساد متني، وتوظيف ومتكني، 

ذكية، وجمتمعات خ�سراء،  ومدن  متقدمة،  وجودة حياة  اآمن،  وجمتمع 

وغريها من القفزات التنموية التي ت�سكل ق�س�ش جناح �ستحدث فرًقا 

على م�ستوى العامل. مبنا�سبة اليوم الوطني الثاين والت�سعني، اأتقدم اإىل 

مقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل 

�سعود وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان 

بالدعاء  املقرونة  التهنئة  ب�سادق  ال�سعودي  ولل�سعب   – اهلل  اأيدهما   –
بهذه املنا�سبة الغالية. �سائاًل املوىل القدير اأْن يعيد هذه املنا�سبة علينا 

اأيدهم   – اأمرنا  ووالة  حال،  اأف�سل  يف  والوطن  حال،  اأف�سل  يف  ونحن 

اهلل- يف اأف�سل حال، واأن يجزيهم املوىل- جّل وعال- خري اجلزاء على 

ما يقدمونه لرفعة الوطن.

اأ.د. اأ�سامة بن عبدالعزيز الفراج

عميد كلية املجتمع

خطوات جديدة على طريق العلم
تعود ذكرى اليوم الوطني على بالدنا عاماً 

بعد عام، ونحن نتقدم خطوات جديدًة على 

طريق العلم الذي اختاره والة االأمر لبالدنا 

وراهنوا عليه، واحلمد هلل جنني اليوم ثمار 

ما زرعته اأيدي والة االأمر منذ عهد املوؤ�س�ش 

احلرمني  خادم  بقيادة  الزاهر،  عهدنا  حتى 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو 

ويل عهده االأمني االأمري حممد بن �سلمان، 

االأك����رب على  ال��ره��ان  ي�سهد  ال���ذي  ال��ع��ه��د 

والبحث  والعلم  العاملية  واملناف�سة  التطوير 

غري  اقت�ساديًة  موارد  بو�سفها  والعلوم  العقول  على  ويراهن  واالبتكار، 

نا�سبة، وثروًة حقيقيًة متنامية القيمة.

متثل هذه املنا�سبة رمًزا للوحدة املباركة، ورمًزا اللتفافنا حول قيادتنا، 

ورمًزا لتقدمنا بني االأمم وللعي�ش يف اأمن واأمان. ون�سهد حر�ش القيادة 

اإىل  والتطوير  والبحث  التعليم  بجهود  للدفع  الالزم  الدعم  توفري  على 

االأمام حتت اأهداف الروؤية الطموح 2030 ، حيث يظهر حر�ش القيادة 

العام  لهذا  الهوية  وتاأتي   ، للمواطن  العي�ش  �سبل  اأف�سل  توفري  على 

لتتنا�سب مع م�ساريع روؤية اململكة 2030، ب�سكل يتوافق مع طموح �سباب 

الوطن، ويعزز االنتماء والوحدة بينهم.  وقد �سهدنا تقدم اململكة العربية 

االأمم  برنامج  تقرير  عن  ال�سادر  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  ال�سعودية يف 

املتحدة االإمنائي 2022م، حيث حققت الرتتيب 35 من 191 دولة؛ مما 

يعك�ش حر�ش اململكة على تنمية القدرات الب�سرية.

عمادة  من�سوبي  با�سم  التهنئة  لرفع  فر�سًة  اأجدها  املقام  هذ  ويف 

اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن  العليا   الدرا�سات 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل  و�سمو  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 

الدفاع حفظهما  ووزير  ال��وزراء  رئي�ش جمل�ش  نائب  �سلمان،  بن  حممد 

اهلل، واإىل ال�سعب ال�سعودي كافة، مبنا�سبة هذه الذكرى، �سائلني اهلل اأن 

يدمي علينا نعمة االأمن والرخاء. 

ه�سام بن عبدالعزيز الهدلق

عميد الدرا�سات العليا

وطني شموخ يعانق السماء
نحمد اهلل اأن اأنعم علينا بوطن را�سخ بنيانه 

حتر�ش  وط��ن  واإجن���ازات���ه،  بطموحه  �سامخ 

اال�ستقرار  توفري  على  كله  احلر�ش  قيادته 

واالأمن واالأمان ، وطن يعمل وفق روؤية طموحة 

لتحقيق التقدم واالزده��ار حتت قيادة خادم 

عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني 

العزيز اآل �سعود، وويل عهده االأمني �ساحب 

بن  �سلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�سمو 

الوطني  باليوم  االحتفال  ويُعد  العزيز.  عبد 

م�ساعر  عن  للتعبري  فر�سًة   )92( ال�سعودي 

وهو  املباركة،  واأر�سه  الغايل  الوطن  لقيادة هذا  واالنتماء واحلب  الوالء 

يوم نتذكر فيه رجااًل بذلوا كل اجلهد لتوحيد هذا الوطن الذي تتعاظم 

اإجنازاته يف �ستى املجاالت ب�سواعد اأبناء خمل�سني حمبني، ووفق خطط 

تنموية م�ستمرة ترعاها الدولة اأيدها اهلل. اأ�ساأل اهلل اأن يوفق والة اأمرنا 

واأن ي�سدد خطاهم، واأن يحفظ وطني اململكة العربية ال�سعودية، ويزيده 

عزةً ومتكيًنا.

د. مبارك بن هادي القحطاين

عميد عمادة التطوير واجلودة

92 عامًا من الرخاء واألمن والعزة والكرامة
وطن  م��زده��ر،  اقت�ساد  ح��ي��وي،  جمتمع 

عليها  قامت  اأ�سا�سية  ركائز  ث��الث  طموح، 

الذي  الوطن  هذا  الغايل،  الوطن  هذا  روؤية 

والت�سعني  الثانية  ب��ال��ذك��رى  ال��ي��وم  نحتفل 

ما  اهلل  ���س��دق��وا  رج���ال  ي��د  على  لتوحيده 

وعدوا، رجال تعاهدوا على ال�سمع والطاعة 

حت��ت راي����ة ق��ائ��ده��م امل��ل��ه��م ج��الل��ة امللك 

طيب  �سعود  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 

اهلل ثراه؛ لي�سطر بيده اأعظم وحدة مرت يف 

تاريخنا املعا�سر، اأ�سا�سها �سرع اهلل، وهدفها 

تنمية املواطن و�سمان �سبل العي�ش الكرمي له.

اإننا يف مثل هذا اليوم من كل �سنة ن�ستذكر هذا احلدث العظيم وهذه 

املنا�سبة الغالية التي ُجمع فيها �ستات هذا الوطن وُوّحدت كلمته حتت 

راية ال اإله اإال اهلل حممد ر�سول اهلل.

نحتفل اليوم باثنني وت�سعني عاماً من الرخاء واالأمن والعزة والكرامة، 

حيث مّن اهلل على هذه البالد بقادة اأوفياء جعلوا الوطن واملواطن همهم 

االأول، وا�ستكملوا م�سرية املوؤ�س�ش العطرة وكفاحه العظيم؛ من اأجل رفعة 

هذا الوطن، لرناه اليوم يحتل اأعلى املراتب بني دول العامل ، ويتوج ذلك 

الكفاح وهذا العطاء مبا ن�سهده اليوم من تقدم لوطننا الغايل الذي يتبواأ  

مكانًة رفيعًة بني الدول القيادية على م�ستوى العامل.

احلرمني  خادم  لنا  اهلل  وحفظ  و�سموخه،  الوطن  هذا  عز  اهلل  اأدام 

ال�سريفني وويل عهده االأمني.

 د. علي بن اأحمد اأبو �سرحة

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية

رؤية تتحقق
متّثل ذكرى اليوم الوطني الثاين والت�سعني 

التاريخ العريق والرا�سخ لبالدنا املباركة التي 

كتاب  م��ن  م�ستمد  ق��ومي  منهج  على  ق��ام��ت 

عليه  اهلل  -�سلى  حممد  نبيه  و�سنة  اهلل 

بن  عبدالعزيز  املوؤ�س�ش  امللك  بقيادة  و�سلم- 

هذا  اهلل-يف  -رحمه  �سعود  اآل  عبدالرحمن 

ثراه  اهلل  طيب   - املوؤ�س�ش  امللك  وّح��د  اليوم 

- اأطراف اجلزيرة العربية بعد فرقة و�ستات 

بقيادته احلكيمة وعزمه الكبري لتتتابع العقود، 

وي�سبح منا�سبًة ن�ستذكر فيها نعم اهلل علينا 

بف�سله اأوالً، ثم بت�سحيات الرجال االأوفياء.

واليوم ت�ستمر امل�سرية الوطنية والنه�سة التنموية بقيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- وويل عهده 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  االأم��ري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب  االأم��ني 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اأ�سبحت  حتى  حكيمة  بقيادة  اهلل-  -حفظه 

رائدًة و�سّباقًة يف كثري من املجاالت والتطور يف كافة القطاعات التعليمية 

التي   2030 اململكة  روؤية  يعك�ش  وهذا  واالقت�سادية،  والطبية  والعملية 

العامل  دول  اأف�سل  بني  من  جعلها  للمملكة مما  العاملي  الوجود  عززت 

ح�سوًرا وتاأثرًيا. وبف�سل اهلل ثم بدعم حكومتنا الر�سيدة حققت اململكة 

برامج  ودعم  تطوير  من خالل  وكميًّا  نوعيًّا  تطوراً  ال�سحي  املجال  يف 

التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي، اإذ متكنت خالل اأعوام قليلة 

الطبية  واملدينة  العامة؛  ال�سحة  تعزيز  جمال  يف  ب�سمتها  و�سع   من 

الذي  امل�ستمرة  واملتابعة  الكبري  بالدعم  ثم  اهلل  توفيق  بعد  اجلامعية 

حتظى به منذ اإن�سائها تبواأت مكانًة متميزًة  لي�ش على امل�ستوى املحلي 

فح�سب، بل والعاملي من خالل ت�سجيل العديد من براءات االخرتاع يف 

التي جترى خارج  النوعية  ال�سحية  واالإجن��ازات  التخ�س�سات،  خمتلف 

بجانب  اجلامعية،  الطبية  املدينة  من�سوبي  من  اأبنائها  باأيدي  اململكة 

جوائز التكرمي، فهذا الدعم جعل اململكة تتبواأ مكانًة متميزًة، وح�سوًرا 

عاملًيا، ُمناِف�َسًة بذلك وبكل متيز دول الع�سرين، مزاحمًة باقتدار املراتب 

املتقدمة.

واأن  الغايل  وطننا  يحفظ  اأن  العظيم  العلي  اهلل  ن�ساأل  اخلتام  ويف 

يزداد �سموخاً وي�سمو ِبُخَطاً ال تعرف الياأ�ش، ونه�سة تلو نه�سة تتخطى 

التوقعات بروؤية بداأت مالمح اإجنازاتها تتحقق، وعجلة تنمية ال تتوقف، 

واإرادة �سعب ال يعرتف بامل�ستحيل.

اأ.د. اأحمد بن �سالح هر�سي

املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية اجلامعية

في يوم الوطن .. استحضار تاريخنا المجيد 
واستشراف مستقبلنا الواعد

 

حتّل علينا الذكرى الثانية والت�سعون لليوم 

الوطني، ونحن ن�سهد مرحلة حتول بارزًة يف 

جميداً  تاريخاً  فيها  ن�ستذكر  الوطن،  تاريخ 

لبالدنا  العظيم  الكيان  ن�ساأة  فيه  جت��ددت 

اكتمل  ح��ي��ث  احل��ا���س��ر،  ب�سكلها  ال��غ��ال��ي��ة 

العربية  اململكة  توحيد  اليوم  هذا  مثل  يف 

ال�سعودية على يِد امللك املوؤ�س�ش عبد العزيز 

بن عبد الرحمن اآل �سعود –طيب اهلل ثراه- 

على  اأ�س�سه  واأق��ام  الوطن  هذا  وّح��د  ال��ذي 

وا�ستمر  واالنتماء،  واالإميان،  العدل،  مبادئ 

هذا النهج من بعده ليكون عنواناً للمبادئ التي عمل بها اأبناوؤه امللوك 

من بعده، الذين وا�سلوا م�سرية البناء، و�سيدوا مقومات نه�سة الدولة 

ال�سعودية وازدهارها جياًل بعد جيل. واليوم، بعد 92 عاماً من توحيد 

اململكة، توا�سل قيادتنا احلكيمة -رعاها اهلل- م�سرية العطاء والنماء 

حكومة  ت�سع  حيث  وامل�ستويات،  االأ�سعدة  كل  على  طموحة  روؤى  وفق 

وتوفري  ورفاهيته  املواطن  اأمن  اهلل-  –اأّيده  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

االأمن  تعزيز  اأعينها، من خالل  ن�سب  له  الكرمية  احلياة  مقومات  كل 

كانت  �سواًء  املجاالت  كل  يف  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  واال�ستقرار، 

اإىل  احلياة  جودة  مب�ستويات  لتنتقل  �سحيًة،  اأم  تعليميًة  اأم  اقت�ساديًة 

امل�ستقبل  روؤى  ا�ست�سرفت  بل  املعا�سرة،  احل�سارة  اأنتجته  ما  اأف�سل 

وعملت على حتقيق االأحالم والطموحات لكافة فئات املجتمع، بعزمية 

بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حزم  بكل  قادها  را�سخة 

عبدالعزيز حفظه اهلل.

وقد تبلورت امل�ساريع التنموية الطموحة وفق روؤية ال�سعودية 2030 

التي �سهدنا مالحمها واأ�سبحت واقعاً معا�ساً، نتيجة االإميان الرا�سخ مبا 

ت�ستحقه اململكة من مكانة وما متلكه من اإرادة، اأظهره الفكر القيادّي الفّذ 

ل�سمو ويّل العهد االأمني حفظه اهلل، فقد بداأت اململكة تقطُف ثمار هذه 

الوطني وتنويع م�سادره، ورفع  تعزيز قدرة االقت�ساد  الروؤية من خالل 

باالإ�سافة  القطاعات،  خمتلف  يف  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  جودة 

ال�سريفني وويل عهده االأمني  يوليه خادم احلرمني  الذي  اإىل االهتمام 

وقا�سديهما  ورعايتهما  ال�سريفني  احلرمني  خدمة  يف  اهلل-  -اأّيدهما 

من احلجاج واملعتمرين والزوار. ويف اخلتام، اإن هذه الذكرى التاريخية 

العزيزة متّثل منا�سبًة وطنيًة جت�ّسد اإرادتنا جميعاً بالوالء املطلق لقيادتنا 

الر�سيدة، وتوؤّكد عزميتنا على امل�سّي قدماً يف م�سرية البناء، راجياً املوىل 

عّز وجّل اأن يدمي عز بالدنا واأن يوفق ويحفظ خادم احلرمني ال�سريفني 

وويل عهده االأمني، واأن يدمي علينا نعمة االأمن واالأمان واخلري والنماء، 

التنمية  تعمل يف حقول  يد  وكل  الثغور  البوا�سل حماة  ويحفظ جنودنا 

الوطنية.

د. عبداهلل بن اأحمد الثابت

عميد معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات ال�ست�سارية
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في اليوم الوطني يبرز
الوالء واالنتماء للوطن  

يوم  ال�سعودية  العربية  اململكة  حتتفل 

اخلمي�س 23 �سبتمرب 2022م بذكرى اليوم 

(هي  �سعار  حتت  والت�سعني  الثاين  الوطني 

اخلــالــدة  املــجــيــدة  الــذكــرى  هــذه  دار)،  لنا 

العزيزة على قلوبنا جميعا لليوم الذي وحد 

بن  عبدالعزيز  امللك  البطل  املوؤ�س�س  فيه 

عبدالرحمن اآل �سعود و رجاله من املواطنني 

املخل�سني الأوفياء البالد املرتامية الأطراف 

و  �سرقها  البالد  ربوع  يف  املتناثرة  والقبائل 

بعد  ال�سمل  وملَّ  وجنوبها،  و�سمالها  غربها 

ال�ستات والفرقة حتت راية التوحيد )ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل ، 

حتت »ا�سم اململكة العربية ال�سعودية«، و ذلك بتاريخ 1932/9/23م. 

وي�سرين بهذه املنا�سبة ال�سعيدة والغالية اأن اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين و 

التربيكات ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود، وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز حفظهما اهلل ، واإىل جميع الأ�سرة املالكة الكرمية ، واإىل 

ال�سعب ال�سعودي الويف. �سائاًل املوىل القدير اأن يحفظ وطننا و قيادتنا 

الر�سيدة من كل مكروه و �سوء ، و اأن يدمي علينا نعمة الأمن و الأمان و 

ال�ستقرار و الزدهار. 

امللك  اأر�سى  عامليا  امل�سبوق  غري  الهام  التاريخي  التوحيد  من خالل 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �سعود يرحمه اهلل القواعد الرا�سخة واملتينة 

ا و اأ�سا�سيًّا لال�ستقرار ، و  والقوية لالأمن و الأمان الذي يُعد حموًرا مهمًّ

مهد الطريق ال�سحيح خلطوات التقدم والنمو ، ووا�سل اأبناوؤه امللوك من 

بعده: �سعود وفي�سل و خالد و فهد و عبداهلل - يرحمهم اهلل - م�سوار 

عهد  احلايل  العهد  اإىل  و�سلنا  حتى  �سريع،  متناٍم  وب�سكل  ُقدًما  النمو 

النه�سة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود وويل عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان 

بن عبدالعزيز يحفظهما اهلل. حيث �سهدنا قرارات تاريخية غري م�سبوقة 

من  العديد  و عمل   ، ال�سيارة  بقيادة  للمراأة  كال�سماح  اململكة  تاريخ  يف 

الإ�سالحات الإدارية و القت�سادية و الجتماعية والثقافية و الرتفيهية 

والعدلية؛ اأي اإ�سالحات �ساملة اتُّخذت بعد درا�سات م�ستفي�سة ت�سمنت 

دمج وزارات، و اإلغاء وزارات، و اإن�ساء وزارات و هيئات وجلان جديدة 

اململكة  روؤيــة  مع  تتواكب  و  املواطن،  و  الوطن  م�سلحة  يف  كلها  ت�سب 

املتغريات  العتبار  يف  الأخــذ  مع   ، 2016م  عام  انطلقت  التي   2030
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية اأمنيا و�سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا و 

الروؤية  بالفعل م�ساريع �سخمة انطلقت من هذه  الآن  اإعالميا. ونلم�س 

املباركة كم�سروع نيوم والعال والبحر الأحمر والقدية، بجانب ال�سري حثيثاً 

نحو التحول الرقمي واحلكومة الرقمية الذكية، وقطعنا �سوطا طوياًل يف 

ذلك ، بل حققنا و هلل احلمد جناحات و مراتب متقدمة يف هذا املجال. 

احلديث عن اليوم الوطني يف ذكراه الثانية و الت�سعني يت�سمن التاريخ 

كذلك   ، والطموح  البناء  و  التاأ�سي�س  يتناول  و   ، وامل�ستقبل  احلا�سر  و 

يتوقف  ، حديث ل  امل�ستقبلية  وامل�ساريع  والإجنــازات  التحديات  يتناول 

و ل حتده نقطة ينتهي عندها. فمهما قلنا و كتبنا وعربنا عن النقالت 

والقفزات التنموية و الإجنازات الباهرة خالل 92 عاما، ي�ستحيل ر�سد 

كل �سي و تذكره و توثيقه ، بل ناأخد من هذا الكم الهائل الذي ع�سناه و 

عاي�سناه جزًءا ي�سرًيا يدلل بو�سوح على قوة الإرادة والعزمية و الإ�سرار 

الجتماعية  املناحي  كل  يف  وكيفاً  كّماً  الإجنــاز  وجــودة  العمل  حجم  و 

احلمد  وهلل  تبواأنا  حتى  والقت�سادية،  والثقافية  والتعليمية  وال�سحية 

قمة  يف جمموعة  وفعالً  رئي�سيًّا  ع�سًوا  واأ�سبحنا  عامليا،  رائدًة  مكانًة 

الع�سرين ، بو�سفنا  اأول دولة عربية يف هذه القمة ، وتبواأنا اأي�ساً بجدارة 

وا�ستحقاق املركز الثاين عاملًيا يف مواجهة جائحة كورونا، و�سبقنا بذلك 

الدول ال�سناعية املتقدمة كاأمريكا و بريطانيا و فرن�سا واأملانيا و اإيطاليا 

و اأ�سبانيا وغريهم.كما يعد النتماء الوطني حاجًة �سروريًة وهامًة ت�سعر 

بالنتماء  واأفراد جمتمعه وتقوي �سعوره  بينه  امل�سرتكة  بالروابط  الفرد 

للوطن، وتوجهه اإىل الفخر بالنتماء والتفاين يف حب الوطن والت�سحية 

من اأجله. وحب الوطن حب لاإرادي يكرب مع العقل والوجدان.لذلك من 

الطبيعي اأن حتر�س كافة املجتمعات على تعميق ال�سعور بالولء والنتماء 

لدى �سبابها بكافة الو�سائل و الطرق ، وبالذات يف املناهج الدرا�سية و 

املجتمعات  تلك  حياة  الزاوية يف  لأنه ميثل حجر  الإعــالم  و�سائل  عرب 

وا�ستقرارها ومتا�سكها ، بل هو من الدوافع املهمة ل�ستقرارها وتقدمها 

ورقيها ، نظًرا لأن ال�سباب ي�سكلون الن�سبة الأكرب من اإجمايل ال�سكان.

دام عزك يا وطني ، و كل عام والوطن باألف خري .

د. تركي العيار 

ق�سم الإعالم

الوطن.. حب وانتماء ووالء
اليوم الوطني ال�سعودي احتفالية ومنا�سبة 

يف  متر  حيث  املواطنني،  قلوب  على  عزيزة 

لليوم  والت�سعون  الثانية  الذكرى  الأيــام  هذه 

الوطني للمملكة العربية ال�سعودية يف الثالث 

وتعد  اأيلول،  �سبتمرب/  �سهر  من  والع�سرين 

ومملكتنا  لوطننا  النتماء  لتجديد  منا�سبًة 

الــغــالــيــة والـــــولء لــقــيــادة خــــادم احلــرمــني 

اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ال�سمو  �ساحب  الأمـــني  عهده  وويل  �سعود 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان، و�سحذ الهمم 

الت�سلح  زمن  يف  ومعارفنا  مبهاراتنا  لالرتقاء 

بالعلم واملعرفة. ونفخر يف جامعة امللك �سعود ب�سم مكتبتها -التي تُعد 

من اأهم املكتبات واأكربها  واأ�سخمها يف ال�سرق الأو�سط- ا�سَم قائدنا 

اليوم  هذا  يطيب يل يف  كما  ورعــاه.  اهلل  حفظه  �سلمان  امللك  وملكنا 

العظيم اأن اأجدد با�سمي وبا�سم جميع من�سوبي ومن�سوبات عمادة �سوؤون 

املكتبات العهد للوطن والقيادة، واأدعو اهلل اأن يوفق قادتنا اإىل كل ما هو 

خري، واأن ي�سدد على دروب اخلري خطاهم.

د.عبد اهلل بن حمود املقرن

امل�سرف العام على عمادة �سوؤون املكتبات

92 عامًا من الرفعة والنماء
يف ذكرى اليوم الوطني )92( التي جت�سد 

يد  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  توحيد 

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  له  املغفور 

اآل �سعود، نحتفي بهذا اليوم الذي يج�سد لنا 

م�سريًة من الرفعة والنماء، فمنذ ذلك اليوم 

وبالدنا حتث امل�سري نحو التنمية وال�ستقرار 

اململكة.  يف �ستى املجالت ويف كافة مناطق 

اهلل  بف�سل  الآن  ن�سهده  مــا  حققت  وقــد 

باأ�سره  العامل  عليه  ي�سهد  م  تقُدّ من  وحمده 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قيادة  حتت 

الأمــني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  بن  �سلمان 

حممد بن �سلمان حفظهما اهلل، وما ن�سهده كذلك من رفع م�ستوى جودة 

احلياة وفق روؤية وا�سحة وبّناءة روؤية اململكة 2030. 

�سائلني املوىل عز وجل اأن يدمي على وطننا الأمن وال�ستقرار والنماء. 

اأ.د. �سامل بن �سالح الرجيعي

عميد املوارد الب�سرية

دام عزك يا وطن
والع�سرين من �سبتمرب، حتتفل  الثالث  يف 

الوطني  باليوم  ال�سعودية  العربية  اململكة 

خا�سة  منا�سبة  وهو ميثل  والت�سعني،  الثاين 

توحيد  ذكــرى  يوافق  كونه  واأبــنــائــه؛  للوطن 

له  املــغــفــور  يـــدي  عــلــى  الــ�ــســاخمــة  مملكتنا 

بن  العزيز  عبد  املــلــك  املوؤ�س�س  اهلل  بـــاإذن 

يوم  �سعود؛ فهو  اآل  بن في�سل  الرحمن  عبد 

عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�س  فيه  قام  تاريخي 

بن عبدالرحمن  - طيب اهلل ثراه - باإر�ساء 

دعائم الدولة، وو�سع اللبنات الأوىل للتنمية 

بــعــده م�سرية اخلري  والــتــطــور، ووا�ــســل مــن 

والعطاء والزدهار اأبناوؤه ملوك اململكة، ليزهو وطننا بالإجنازات التنموية 

الرائدة، وليحظى باملكانة املرموقة بني الأمم. فاململكة العربية ال�سعودية 

ال�سريفني  احلرمني  خــادم  �سيدي  عهد  يف   – وتوفيقه  اهلل  بف�سل   –
امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمني  وويل عهده  عبدالعزيز،  بن  �سلمان  امللك 

الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اهلل – ت�سهد قفزات 

حيث  واملــجــالت،  القطاعات  جميع  يف  لها  مثيل  ل  وتنموية  ح�سارية 

يف  والنمو  التقدم  يف  به  يقتدى  ونربا�ًسا  به  يحتذى  منوذًجا  اأ�سبحت 

خمتلف ميادين احلياة، ومبعًثا للفخر والعتزاز لكل اأبناء وبنات وطننا 

ال�سامخ.فكل عام واململكة العربية ال�سعودية قيادًة و�سعًبا باألف خري، وكل 

عام واململكة حترز تقدًما ملمو�ًسا يف �ستى املجالت.

د. عبد اللطيف بن حممد اآل ال�سيخ

عميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية

 جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن
ٌ
عام

والت�سعون  الثانية  الــذكــرى  علينا  تطل 

املغفور  يد  على  املجيد  الوطن  هذا  لتوحيد 

له – باإذن اهلل – امللك عبدالعزيز طّيب اهلل 

ثراه، الذي جمع �ستات هذا الكيان العظيم، 

وحتقق له ما يريد من بناء دولٍة قويٍة موحدة، 

ليت�سلّم  القراآن؛  ومنهجها  الإ�سالم  عمادها 

اململكة،  ملوك  الربرة  اأبناوؤه  بعده  من  الراية 

لت�سبح  والــتــطــويــر  الــبــنــاء  م�سرية  مكملني 

اململكة دولــة ع�سرية رائــدة بــالإجنــازات يف 

خمتلف املجالت، ل �سيما يف جمال ال�سحة 

والتعليم الطبي والبحث العلمي.

اإن من �سواهد رخاء هذا البلد، واهتمام قيادته باملواطن اإن�ساء عدد 

كبري من كليات الطب على م�ستوى اململكة، لتخريج كوادر موؤهلة �ساهمت 

يف دفع عجلة التطور يف جمال اخلدمات الطبية املتخ�س�سة، وتطوير 

الربامج ال�سحية والتدريبية والبحثية، والذي مل يكن ليتحقق اإّل بف�سل 

من اهلل ثم بجهود ولة اأمر هذه البالد يف حتقيق ال�ستقرار والرخاء. 

به  الذي حتظى  الالحمدود  الدعم  التطوير، ويف ظل  لنهج  وا�ستمراًرا 

كلية الطب يف جامعة امللك �سعود، فاإنها ما�سية يف حتقيق روؤية اململكة 

وتطلعات القيادة يف اإعداد الأطباء والكوادر الوطنية املوؤهلة القادرة على 

امل�ساهمة يف بناء م�ستقبل اأف�سل واملناف�سة حملًيا وعاملًيا.

عاٌم جديد ي�ساف اإىل التاريخ املجيد للوطن، و�سفحة م�سيئة ت�ساف 

اإىل �سجل حافل بالإجناز لوطٍن اأ�سبح دولًة را�سخة عنوانها » الأ�سالة 

واملجد«، يرتقي كل يوم اإىل مزيد من التطور يف خمتلف امليادين العلمية 

لي�س  فريدة،  تنموية  م جتربة  ويُقِدّ واحل�سارية،  والثقافية  والقت�سادية 

فقط ملا حققه من م�ستويات قيا�سية من التقدم، ولكن اأي�ًسا ملا ي�ستند 

للوطن يف نفو�س  اإن�سانية وح�سارية غر�ست روح النتماء  اإليه من قيم 

اجلميع. 

بيوم  ال�سعب  لهذا  وهنيئاً  الوطني،  باليوم  احلكيمة  للقيادة  هنيئاً 

تعاىل  وبهيًجا. راجني من اهلل  اآمًنا  �ساملًا  داًرا  لنا  الوطن  ودام  الوطن، 

اأن يدمي على بالدنا اأمنها وا�ستقرارها وعزها يف ظل القيادة احلكيمة 

حلكومتنا الر�سيدة .. اإنه نعم املوىل ونعم الن�سري.

اأ. د. �سالح بن زيد املح�سن

عميد كلية الطب

»هي لنا جامعة أولى..«
نحتفي بيوم التوحيد والتمكني«92 » لهذه 

البالد وقادتها و�سعبها، الذي حتقق على يد 

امللك عبدالعزيز -حفظه  له  املغفور  املوؤ�س�س 

امللك  بعده  من  امللوك  واأبنائه  ورعـــاه-   اهلل 

وامللك  خالد،  وامللك  في�سل،  وامللك  �سعود، 

فهد، وامللك عبداهلل، رحمهم اهلل جميعا. ويف 

هذا العهد الزاهر الذي يقوده خادم احلرمني 

وبارك  اهلل  -حفظه  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

ويل  �سمو  وراعيها  الروؤية  ومهند�س  جهوده- 

العهد الأمــري حممد بن �سلمان ي�سهد قطاع 

التعليم حتولت نوعيًة ناأمل اأن نقطف ثمارها 

عًزا ومتكيًنا ملواردنا الب�سرية، التي هي احلجر الأ�سا�س الذي طاملا اأكد 

عليه القادة يف كل حمفل، فهذه املوارد هدف التنمية واأداتها، ومن اآخر هذه 

النقالت النوعية املوافقة الكرمية من لدن خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- على حتويل جامعة امللك �سعود للهيئة 

امللكية ملدينة الريا�س، وعلى النظام الأ�سا�سي جلامعة امللك �سعود. اإن هذه 

النقلة املباركة تاأتي �سمن �سل�سلة من اخلطوات الفريدة التي �ستمّكن اجلامعة 

-باإذن اهلل- من حتقيق طموح ويل العهد -حفظه اهلل ورعاه- بجعلها تتبواأ 

مكانها يف �سدارة اجلامعات العاملية الع�سر باإذن اهلل. وبكل تاأكيد فاإن حتويل 

تابعية اجلامعة للهيئة امللكية للريا�س ليُق�سد منه جني الأرباح التجارية 

ول قيادتها بهذا املفهوم؛ غري اأنه و�سيلة فعالة ومبا�سرة لإ�سفاء املزيد من 

املرونة والدعم لأداء ر�سالتها يف البحث العلمي الر�سني، وتوفري التعليم 

الكفء، والتعميق الأمثل خلدمة املجتمع عرب حوكمة فعالة لأعمالها يف تلك 

اجلوانب، وفق خطة عمل تتوفر فيها عنا�سر ال�سفافية وامل�سوؤولية وامل�ساءلة. 

اأدعو يف يوم التمكني«92« املبارك و�سعاره )هي لنا دار(، اأن تقرن اجلامعة 

هذا ال�سعار ب�سعار اآخر تعلنه وتلتزم به وهو �سعار »هي لنا جامعة اأوىل«، 

فال ياأتي الحتفاء بيومنا الوطني »108« اإل واجلامعة تهدي الوطن خرب 

تتويج اجلامعة مكانتها الالئقة بها يف �سدارة اجلامعات العاملية املرموقة. 

التاريخية  مكت�سباتها  على  حافظت  جامعًة  بها  اليوم  ذلك  يف  نحتفي 

التي حفرت مكانتها يف منظومة اجلامعات املحلية والإقليمية والدولية، 

وانطلقت ب�سم اهلل جمراها ومر�ساها؛ لتكون نربا�ًسا لكل جامعاتنا املحلية 

والعقول،  الأمــوال  فيها  ا�ستثمرت  التي  تخ�س�ساتها  جميع  والعربية يف 

واأ�سافت اإليها برامج م�ستقبلية تدعم البتكار والتقدم، وفتحت ذراعيها 

للكفاءات من الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني من كل فج عميق؛ 

لنقل وتفعيل الإرث احل�ساري والثقايف والعلمي لدولة عزيزة وحمورية يف 

حميطيها العربي والإ�سالمي، وعلى امل�ستوى الدويل، قادها ويقودها قادة 

نافلة  �ساهد. ومن  والتاريخ خري  ال�سعب،  الزمن  ال�سعاب يف  يهابوا  مل 

برامج اجلامعة  اإعــادة هيكلة  النوعي يف  التحول  اإن اختزال هذا  القول 

نظرًة  املحلي فقط  العمل  �سوق  اإىل  تنظر  برامج حمــدودة  اإىل  القائمة 

رمبا تُفقد هذا التحول النوعي هدفه الأ�سمى، فاجلامعة اأراد لها مهند�س 

الروؤية وراعيها اأن تكون جامعًة عامليًة يف اأدائها ويف م�ستهدفاتها، وهو حتدٍّ 

-لعمري- كبري. اأ�ساأل اهلل عز وجل اأن يوفق القائمني على تفعيله باقتدار، 

واأح�سبهم باإذن اهلل قادرين عليه، وكلي ثقة باهلل اأننا جميًعا �سنح�سد ثمرة 

هذا التحول النوعي قريًبا باإذن اهلل.

د. مفلح بن علي ال�سغيرثي 

املدير التنفيذي لدار جامعة امللك �سعود للن�سر

وطني شعور بالعطاء وعز باالنتماء 
الوطن هو الركن الأ�سا�س يف حياة الإن�سان، وهو اأغلى ما ميلك، فهو 

ُجبل  والإن�سان احلق هو من  والــروح،  واملتنف�س واملحيا  الهوية والنتماء 

على حب الوطن، والعتزاز  مبن بذلوا الأرواح واملُهج من الآباء والأجداد 

يف �سبيل بنائه، واإقامة كيانه، وجمع �سمله واأطرافه حتت راية واحدة ويف 

ون�سعد  القامات،  ونرفع  ونعتز،   نفخر،  اأن  لنا  و يحق  كيان متما�سك.  

بذلك اليوم،  �ساكرين اهلل الذي جمع فيه �سمل هذا الكيان العظيم حتت 

راية التوحيد على يد من قي�سه اهلل لهذه املهمة العظيمة جاللة امللك 

عبدالعزيز - رحمه اهلل – فكانت البداية للنه�سة ال�ساملة ، ورغد العي�س، 

ووحدة ال�سف، وجمع الكلمة، ونعمة الأمن والأمان التي نحياها الآن. فقد 

جمع اهلل به وطننا من بعد فرقة، ووّحد به القلوب من بعد تنافر ،  ون�سر 

به العلم من بعد اجلهالة ، واأر�سى قواعد التوحيد و�سعادة القلوب.  وما 

نلحظه اليوم من تقدم ملمو�س يف كافة ميادين احلياة، لهو دليل وا�سح على 

اأهميته ودوره يف هذه النقلة امل�سهودة يف جمال التعليم والقت�ساد وكافة 

نواحي احلياة ، فجامعاتنا وُدور التعليم املختلفة وروافد العلم واملعرفة التي 

نفخر بها يف بالدنا الغالية التي نالت مكانًة متقدمًة ومرموقًة على م�ستوى 

العامل ؛ ما هي بعد توفيق اهلل  اإل اإحدى اإجنازاته، وتبعة من تبعاته، وفخر 

من اأجماد الوطن الذي مت تاأ�سي�سه قبل اثنني وت�سعني عاماً  ، فمن حقه 

علينا : الإخال�س يف العمل، وال�سدق يف اأداء الأمانة الوظيفية، والن�سباط 

ة، مع ال�سمع والطاعة  بالقوانني والأنظمة التي فيها امل�سلحة واملنفعة العاَمّ

باملعروف لويل الأمر . ففي هذا اليوم نتذاكر جميعاً اأجماد من �سبقونا 

يف توحيد الوطن، ودورهم العظيم يف ر�سم طريق النه�سة، والعلو وال�سمو 

يف كافة ميادين احلياة، وجندد ال�سكر هلل على تلك النعمة اجلزيلة، فهي 

اأبنائنا  وتربية  بقيمنا  التم�سك  اإىل  تدفعنا  التي  منا�سبات اخلري  اإحدى 

و�سبابنا على ذلك، والتم�سك بالقيم التي اأو�سانا بها هذا الدين العظيم. 

د.�سارة بنت عبد املح�سن بن �سعيد

 وكيلة كلية الرتبية
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منجزات وطنية تحققت
على سواعد األجداد واآلباء

العربية  للمملكة  الوطني  اليوم  منا�سبة 

-جل  للموىل  احلمد  فيها  جنــّدد  ال�سعودية 

واأمـــن،  وعـــا- على مــا حتقق مــن وحـــدة، 

كل  يتدفق يف  وتنمية، ومنــو، وخــر، وعطاء 

جمال ويف كل منطقة، وفيها نبارك لقيادتنا 

املتحققة،  املــنــجــزات  هــذه  على  الــر�ــســيــدة 

والتهنئة ممتدة لكل مواطن ولكل مقيم ولكل 

حمب لبادنا.

فمنذ عهد جالة امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز 

وكيان  الأوفــيــاء  ورجــالــه  ثــراه-  اهلل  -طيب 

مراحل  بعده  من  امللوك  اأبناوؤه  اأكمل  وقد  را�سخة،  بلبنات  يُبنى  اململكة 

البناء والنمو والتنمية اإىل اأن و�سلنا اإىل هذا العهد الزاهر الذي متيز 

بروؤية وا�سحة وحمددة املعامل مل�سرة النماء، حيث تنبع هذه الروؤية من 

قيادة هذه الباد وتُنّفذ ب�سواعد اأبنائه.

واليوم تُعّد اململكة واحدًة من اأكرب ع�سرين اقت�ساداً يف العامل، وت�سهد 

منواً مطرداً �سامًا، وكل هذا من ثمرات التخطيط ال�سليم للم�ستقبل، 

كانت هناك  فرد،  كل  م�ستوى  ؛بل على  العام واخلا�س  القطاعني  ففي 

اأدوار وم�ساركات اأ�سهمت يف التنمية يف املجالت املختلفة: يف قطاعات 

الطاقة، وال�سناعة، والتجارة، والتقنية، وال�سحة، وال�سياحة، والثقافة، 

ومن  املحلية وغرها،  والتنمية  والزراعة،  والبيئة،  والتعليم،  والريا�سة، 

اأمثلة هذه اجلهود ما تقدمه اجلامعات ال�سعودية -ويف مقدمتها جامعة 

امليمونة  امل�سرة  يف  اأ�سهمت  متميزة  كــوادر  تخريج   من  �سعود-  امللك 

وم�ساركات  بحثية  اإ�سهامات  من  تقدمه  ما  وكذلك  اململكة،  يف  للتنمية 

جمتمعية �ساعدت يف تطوير  القطاعات القت�سادية كافة.

اإن كّل هذه املنجزات الوطنية قد حتققت ب�سواعد الأجداد والآباء، 

وما ن�سهده يف الفرتة الأخرة من منجزات ما هو اإل نتيجة لروؤى وطنية 

ناجحة، ت�سع العبء علينا باأن ن�ستمر يف طريق الإجناز والتقدم ، ورفع 

اإّن  حيث  لقيادتنا؛  الطموحة  للروؤى  ا�ستجابًة  وذلك  عالياً،  الوطن  بناء 

الطموحات عالية والأهداف �سامية اإىل املزيد.

وا�ستقراره  اأمنه  لبلدنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�ساأل  وختاماً؛ 

ومناءه يف ظل قيادتنا الر�سيدة، واأن نحتفل كّل عام مبزيد من الإجنازات 

يف كل املجالت الوطنية. 

د حممد بن عبداللطيف النفي�سه

عميد كلية علوم الأغذية والزراعة

نفتخر ونعتز بهذا اليوم حبًا ووالء
لبادنا   )92( الــ  الوطني  اليوم  ذكرى  يف 

املباركة التي توافق تاريخ 23 �سبتمرب 2022م 

التي  والت�سحيات  البطولت  تلك  ن�ستح�سر 

العظيم  الكيان  هذا  ملوؤ�س�س  التاريخ  خلدها 

امللك عبد العزيز  بن عبدالرحمن اآل �سعود 

– طيب اهلل ثراه- لبناء هذه الدولة ووحدتها، 
امللوك من بعده يرحمهم  اأبناوؤه  اأثره  واقتفى 

اهلل جميعاً. 

واليوم ونحن نعي�س يف عهد �سيدي خادم 

عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

العزيز وويل العهد الأمر حممد بن �سلمان بن عبد العزيز  مع انطاق 

روؤية اململكة 2030 التي تت�سابق اإجنازاتها يوماً تلو الآخر  وي�سهد العامل 

حتى  املجالت،  جميع  يف  امللمو�س  واأثرها  وازدهارها  ومنوها  جناحها 

الهمم  اأ�سحاب  وتطلعات  اأحــام  لتحقيق  وجهًة  الغايل  وطننا  اأ�سبح 

والطموحات التي تام�س عنان ال�سماء.

الإ�سام  وقبلة  ال�سريفني،  احلرمني  اأر�س  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ال�سيا�سي  واهتمامه  العامل  اأنظار   الوحي، وحمط  ومهبط  وامل�سلمني، 

والقت�سادي والتنموي والإن�ساين.

اأن نفتخر ونعتز بهذا  الوطني  اليوم  لنا جميعاً يف  فاإنه يحق  وبهذا، 

اليوم حباً وولًء وانتماًء لهذا الوطن الكرمي ولقيادته الر�سيدة، واأن يكون 

�سعارنا دوًما ) هي لنا دار (. فنحمد اهلل �سبحانه اأن �سخر لهذه الباد 

قادًة يحكمون ب�سرعه القومي، ويراعون اهلل �سبحانه وتعاىل يف كل �سوؤون 

احلياة، كما نحمد اهلل على ما نحن عليه اليوم من نعمة الأمن والأمان 

يف هذا الوطن العظيم اململكة العربية ال�سعودية.

على  املرابطني  البوا�سل  وجنودنا  واأمننا  وقادتنا  وطننا  اهلل  حفظ 

احلدود.

اأ.د. عثمان بن حممد املنيع

 عميد كلية الرتبية

 الوطن في الذكرى والذاكرة
ونَــ�ــســرد  الــوطــنــي،  بيومنا  نُــبــاهــي  حــني 

تاريخنا، ونُفاخر بقادتنا اإمنا نُعزز بذلك قيمنا 

ونتذكر  لقادتنا،  ولئنا  عن  ونُعرِبّ  الوطنية، 

�سيء،  كل  منحنا  وطــن  جتــاه  واجباتنا  معاً 

وقادة بذلوا وما زالوا يبذلون لننعم بالرخاء 

والأمن وال�ستقرار، ونعمل لنناف�س العامل يف 

وال�سناعية.  والقت�سادية  العلمية  املجالت 

واملكان  الزمان  نــزوي  اأن  علينا  الذكرى  يف 

لرنى �سورتنا، كيف ُكّنا اجتماعًيا واقت�سادًيا 

و�سيا�سًيا، ون�ساهد مامح بادنا واأو�ساعها 

قبل توحيدها على يد املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز رحمه اهلل، ونتاأمل يف 

تلك احلقبة الزمنية؛ لأن هذا امل�سهد ي�ساعد على اإدراك التحول الكبر 

قيادتنا،  ت�سحيات  ويُظهر  امل�ستمرة يف جميع مناحي احلياة،  والنه�سة 

ر النعم التي نحن فيها، ويفر�س علينا الإ�سهام يف حتقيق  ويجعلنا نقِدّ

تطلعات قادتنا، واحلفاظ على املكت�سبات وا�ستثمار اأوقاتنا وطاقتنا مبا 

يعود بالنفع العام على بلدنا وي�ساهم يف �سنع التحولت.

يف الذكرى علينا اأن ندرك اأّن ال�سطفاف اإىل جانب قيادتنا اأ�سهم يف 

، و�سنع حلمنا الكبر الذي نراه اليوم يف  توحيد الوطن يف وقت قيا�سٍيّ

اأن من�سي على درب  التاأثر العاملي على امل�ستويات كلها. وعلينا  موقع 

وطننا.  اأجل  من  والت�سحية  قيادتنا،  جانب  اإىل  ال�سطفاف  يف  اآبائنا 

ا�ستثمار  يف  امل�سوؤولية  قــدر  على  نكون  اأن  الت�سحية  حمطات  واأوىل 

الفر�س التعليمية التي اأتيحت لنا ولأبنائنا، ولنكون حيث يريدنا الوطن. 

اإّن رهان قادتنا - حفظهم اهلل- على قدرات �سبابنا ذكوًرا واإناًثا حيث 

اإنهم اأبناء اليوم وجيل امل�ستقبل، وعليهم يُعقد الأمل، وبهم �ستتحقق روؤية 

الوطن. هذا الرهان يُحتم على اجلميع املزيد من ال�ستثمار يف اأنف�سهم 

وقدراتهم خلدمة هذا الوطن الغايل. يف الذكرى علينا اأن نَقِرن بني �سورة 

املا�سي واحلا�سر؛ لندرك حجم التحولت الكربى التي ي�سهدها وطننا 

وال�سيا�سية،  والقت�سادية  وال�سناعية  والتعليمية  العلمية  املجالت  يف 

ونواكب الروؤية ال�سرتاتيجية 2030 التي اأطلقها ويل عهدنا �سمو الأمر 

حممد بن �سلمان حفظه اهلل، وما رافقها من مبادرات ت�ستثمر القدرات 

وت�سجع الإبداع والتميز، وت�سنع التناف�س من اأجل الوطن.

ولعل من ح�سن الطالع تزامن اليوم الوطني مع املوافقة امللكية الكرمية 

على النظام الأ�سا�سي جلامعة امللك �سعود و�سمها للهيئة امللكية ملدينة 

الريا�س اإيذاناً بعهد جديد جلامعتنا الغالية، وا�ستمراراً للدعم ال�سخي 

ويدفعنا  م�سوؤوليتنا،  يُعظم  للجامعة؛ مما  احلكيمة  القيادة  توليه  الذي 

للرقي مب�ستوى هذه اجلامعة وخمرجاتها، مبا  املزيد من اجلهد  لبذل 

ينعك�س اإيجاباً على جمتمعنا ال�سعودي الكرمي.

يف ذكرى اليوم الوطني )92( نوؤكد اأّن الوطن والعمل من اأجله م�سوؤولية 

اجلميع اأفراًدا وموؤ�س�سات، فهو لنا غطاء، وبنا يزداد ارتقاًء وعطاء.

د. حممد بن عبدالعزيز الزامل  

عميد عمادة تطوير املهارات

فرصة لنتذكر نعم الله علينا
التهاين  اآيـــات  اأ�سمى  اأرفـــع  اأن  ي�سرين 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  والتربيكات 

ويل  ول�سمو  عبدالعزيز  بــن  �سلمان  امللك 

الأمر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأمني  عهده 

حممد بن �سلمان –حفظهما اهلل ورعاهما- 

اليوم  مبنا�سبة  العظيم  ال�سعودي  ولل�سعب 

العربية  للمملكة  والت�سعني  الثاين  الوطني 

علينا  عزيزًة  ذكرى  يحمل  الذي  ال�سعودية، 

والـــدرو�ـــس،  الــعــرب  منها  ن�ستلهم  جــمــيــعــاً 

و�سفحًة م�سيئًة تُ�ساف اإىل �سجات الوطن 

احلافلة بالإجنازات؛ حتى يتوا�سل املا�سي التليد باحلا�سر امل�سرق.

اإن يومنا الوطني فر�سة منا�سبة لنتذكر نعم اهلل علينا، خا�سًة ونحن 

نرى وطننا الغايل وهو ي�سابق الزمن نحو التطور يف خمتلف امليادين 

العلمية والقت�سادية والثقافية واحل�سارية، ون�ستذكر تلك الت�سحيات 

الكبرة التي بداأت منذ اأكرث من ت�سعة عقود حتى اأ�سبحت بادنا اليوم 

مزدهرًة يف جميع القطاعات التعليمية والطبية وال�سناعية والزراعية، 

فقد اأ�سبحت �سمن اأهم ع�سرين اقت�ساداً يف العامل، بعد اأن جعلت من 

الطريق  و�سّهلت  امل�ستدامة،  للتنمية  الأوىل  الركيزة  ال�سعودي  املواطن 

اأمام الأجيال القادمة لكي حتقق تطلعاتها واآمالها امل�ستقبلية.

ومن ف�سل اهلل علينا، اأن اململكة غدت اليوم رائدًة على ال�سعيدين 

راأ�س  على  ياأتي  الذي  التعليم  ثم  اأولً،  اهلل  بف�سل  والعاملي،  الإقليمي 

الأوىل  الركيزة  تُعد  اجلامعات  اإن  خا�سًة  احلكيمة،  القيادة  اأولويات 

لتحقيق تكافوؤ الفر�س بني جميع اأبناء الوطن؛ ولهذا مل تّدخر الدولة 

للتنمية  الأ�سا�س  الرافد  ليكون  وتطويره؛  التعليم  ن�سر  �سبيل  يف  جهداً 

مع  ومتما�سياً   ،2030 اململكة  لروؤية  مواكباً  يكون  وحتى  امل�ستدامة، 

برنامج التحول الوطني الهادف اإىل تطوير العملية التعليمية.

ختاًما، مملكتنا العزيزة هي لنا دار، وخر دار لنا هي

د. مي بنت حممد الرا�سد

عميد كلية التمري�ض

كل عام وأنت يا وطني بخير
�سامخ حملق يف  يا وطني  واأنــت  عــام  كل 

ال�سماء .. دمت يل م�سدر فخر طوال الدهر. 

ومبلكك  ب�سعبك  عــامــرًة  بــادي  يا  دمــِت 

مبنا�سبة  مزدهرة  ــِت  واأن عام  كل  وباأر�سك، 

لي�س  الغايل  ووطني  عام  كل  الوطني.  اليوم 

اأغلى وطن  له مثيل، كل عام واأنت يا وطني 

وحبك يف قلبي لي�س له حد.

والإعــام  العامة  العاقات  ت�سعى وحــدة  

مع  للتوا�سل   2030 اململكة  روؤيــة  �سوء  يف 

و�سائل الإعام املختلفة؛ لإبراز جهود العمادة 

وطرح  املجتمع،  لدى  الثقافة  تنمية  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  ومنجزاتها، 

العمادة  بني  العاقة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  العمادة  عن  اإيجابية  �سورة 

واجلهات اخلارجية واملوؤ�س�سات الأخرى . لدى وحدة العاقات العامة 

احلقيقي  للدور  ومدركون   عالياً،  تاأهيًا  موؤهلون  والإعــام خمت�سون 

للعاقات العامة يف بناء املجتمعات  ونه�ستها ويف حتقيق التوجه العام 

لبادنا نحو رفع م�ستوى اخلدمات، وتطوير املواطن، والنهو�س بامل�ستوى 

وروؤيــة   2020 الوطني  التحول  برنامج  خال  من  وذلــك  للوطن،  العام 

اململكة 2030.     

اأ. �سباب بن حمود البقمي 

مدير وحدة العالقات العامة - عمادة الدرا�سات العليا

ت�سدر عن ق�سم الإعام 

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

مطابع  دار جامعة امللك �شعود للن�شر 

 ردمد 1319-1527

ت/4672870/ف/4672894

الطباعة

الق�شم الفني

عبدالكرمي  الزايدي

راكان اأبابطني

4674736

الإعالم الرقمي

بندر احلمدان - فهد العنزي

حممد العنزي

الت�شحيح اللغوي

اأ. عبري الطلحي

هند ال�شيباين

خديجة العبا�شي

التن�شيق واملتابعة

هيا القريني

50913

اإدارة التحرير

وليد  احلميدان - قما�ض املني�شري 

روؤى ال�شليم

مدير التحرير الثقايف

د. اأريج ال�شويلم

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

�شارة  احلمدان

الت�شوير



الملك سلمان والجـــــــــــــامعة.. دعم ورعاية

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« م�شتمعًا ل�شرح عن 

مكونات خريطة مباين اجلامعة املزمع بنا�ؤها يف طريق الدرعية، 

�ذلك قبل البدء فيها عام 1398هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« داخل اإحدى قاعات 

الدرا�شة يف كلية الآداب اأثناء جولته التفقدية للجامعة عام 

1405هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« متحدثًا ملند�ب 

�شحيفة ر�شالة اجلامعة خالل زيارته ملقر اجلامعة بامللز عام 

1395هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء زيارته 

للجامعة متفقدًا معر�ض ر�شالة اجلامعة الذي اأقيم عام 1396هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« يف اإحدى زياراته 

التفقدية لبداية بناء مباين اجلامعة يف طريق الدرعية عام 

11398هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حفل 

ت�شمية املكتبة املركزية يف اجلامعة با�شم مكتبة الأمري �شلمان 

املركزية )اآنذاك( يف 26 رجب 1422هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شاهد الأجرام 

�الكواكب يف املر�شد الفلكي يف حفل افتتاح القبة ال�شما�ية 

�املر�شد العلمي عام 1396هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء زيارته 

التفقدية للجامعة عام 1405هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حلفل 

تخرج الدفعة 16من طالب اجلامعة يف عام 1396هـ

بالتزامن مع الحتفال باليوم الوطني الثاين �الت�شعني، 

تـــ�ـــشـــلـــيـــط الـــــ�ـــــشـــــوء عـــلـــى ي�شر �شحيفة 

نقاط م�شيئة من م�شرية الدعم �الرعاية التي حظيت بها 

اجلامعة من مقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود - حفظه اهلل - منذ كان اأمــرياً ملنطقة 

الريا�ض على مدى اأكرث من ن�شف قرن..
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الملك سلمان والجـــــــــــــامعة.. دعم ورعاية

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شلم ابنه الأمري حممد بن �شلمان »�يل العهد« �ثيقة 

التخرج من كلية احلقوق �العلوم ال�شيا�شية، �ذلك �شمن الدفعة 46 من خريجي اجلامعة يف 6 

ربيع الثاين 1428هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حلفل تخريج الدفعة 49 

من طالب اجلامعة يف 3 جمادى الآخرة 1431هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« مفتتًحا املعر�ض 

الد�يل الثاين للكتاب الذي نظمته اجلامعة يف 29 ربيع الثاين 

1399هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« ي�شاهد بع�ض 

املج�شمات مل�شاريع اأ�قاف اجلامعة خالل الجتماع الثالث للجنة 

العليا لأ�قاف اجلامعة يف 15 �شفر 1432هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء توقيع عقد 

اإن�شاء كر�شي اأبحاث الكلى يف 25 جمادى الأ�ل 1431هـ 

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« متجوًل يف معر�ض 

الكتاب الد�يل ال�شابع الذي نظمته اجلامعة يف 1 رجب 1414هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته اللقاء 

ال�شنوي للجمعية ال�شعودية لعلوم الأر�ض الذي اأقيم باجلامعة، 

�يرى �هو ي�شتمع اإىل �شرح عن حمتويات املعر�ض امل�شاحب 

للمنا�شبة من د. عبدامللك اخليال يف 3 جمادى الآخرة 1417هـ

 الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« راعًيا حفل افتتاح 

مباين ال�شنة التح�شريية )اآنذاك(  باجلامعة يف 23 حمرم 1431هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء رعايته حفل 

تخرج دفعتي 29-30 من طالب اجلامعة عام 1410هـ

الأمري �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود »امللك« اأثناء جتوله يف 

املعر�ض امل�شاحب لند�ة اجلوانب الإن�شانية �الجتماعية يف تاريخ 

امللك عبدالعزيز الذي نظمته اجلامعة يف 12 ربيع الأ�ل 1433هـ 
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طالب الجامعة يسطرون مشاعر العز والفخر
مبنا�سبة اليوم الوطني 92

املنبهي،  م�سفر  عبداهلل  ا�ستطالع/ 

الكليب. �سدمي 

وطالبات  من طالب  �سطر عدد 

والفخر  الــعــز  م�ساعر  اجلــامــعــة 

ـــوم الـــوطـــنـــي 92  ـــي ــبــة ال ــا�ــس مبــن

للمملكة العربية ال�سعودية، ورفعوا 

راأ�سها  وعــلــى  الــر�ــســيــدة  للقيادة 

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خــادم 

ويل  و�سمو  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

عهده الأمني �ساحب ال�سمو امللكي 

اأ�سمى  �سلمان  بــن  حممد  الأمــر 

داعني  والتربيكات،  التهاين  اآيــات 

والعباد  البالد  على  يعيده  اأن  اهلل 

واأزمنًة مديدًة، واأن  اأعواًما عديدًة 

والأمــان،  الأمــن  نعمة  علينا  يــدمي 

والأ�سرار. املعتدين  ويدحر كيد 

في�سل  الــطــالــب  احلــديــث  بـــداأ 

علوم  كلية  مــن  الــدو�ــســري  ملفي 

احلا�سب واملعلومات يف ق�سم علوم 

قائاًل:  ال�سابع  بامل�ستوى  احلا�سب 

على  كتبت  التوحيد  رايـــة  »هـــذه 

ملوت  ينك�س  ل  علم  �سامخ،  علم 

ال٩٢  طيلة  اختر  والعلم  اأحـــد، 

عاًما ليكون اخلفاق يف �سماء هذا 

الوطن بكل فخر واعتزاز«.

الــطــالــبــة دميـــا بنت  ــافــت  واأ�ــس

احلا�سب  عــلــوم  كلية  مــن  �ــســعــود 

واملعلومات يف ق�سم علوم احلا�سب 

دار  لنا  »هــي  ال�ساد�س  بامل�ستوى 

تعزيز  ذكـــرى  �ــســنــد،  لــهــا  ونــحــن 

وذكــرى  النتماء،  وتر�سيخ  الــولء 

يزهر  وعام  العظماء،  حققه  ملجد 

اأعــمــاق  يف  حــًبــا  وينب�س  بهمتنا، 

باإجنازات  العامل  له  ي�سهد  قلوبنا، 

عام  كــل  للقمة،  الــو�ــســول  مهدت 

ــ�ــســمــاء جمـــًدا  ــعــانــق ال ووطـــنـــي ي

وعًزا« ال�سحاب فخراً  ويح�سن 

واأ�ساف الطالب نا�سر اليو�سفي 

من كلية العلوم »يعد اليوم الوطني 

على  متر  التي  الأيــام  اأف�سل  من 

الــذكــريــات  يعيد  حــيــث  املــمــلــكــة، 

مما  وقيادتها،  اململكة  لإجنــازات 

املتقدمة  الدول  م�ساف  يف  جعلها 

يف جميع املجالت«.

العتيبي  فاطمة  الطالبة  وعلقت 

الدرا�سات  بق�سم  الآداب  كلية  من 

»كل  ال�سابع  بامل�ستوى  الجتماعية 

يوم اأزداد فخًرا واعتزاًزا؛ لأن هذه 

لأن  واأتطلع  موطني،  هــي  الأر�ـــس 

اأكون جزًءا من حلقة التطوير بها يف 

ظل قيادتنا الر�سيدة، ي�سري الطموح 

الوطن  حب  اأما  ال�سماء.  لعنان  بنا 

القلب  يحتفل  بك  فبالدي  ممكن، 

التطلعات  حًبا وانتماًء، ومعك ترنو 

عطاًء،  الأماين  تتجلى  وفيك  وفاًء، 

وبك يزدهر امل�ستقبل بهاًء«.

ــف  ــاي ـــب ن ـــطـــال ـــــاف ال  واأ�ـــــس

الأوىل  الــ�ــســنــة  مـــن  الــقــحــطــاين 

عزيزة  منا�سبة  »هـــذه  امل�سرتكة 

تتجدد كل عام، و�سعور فخر يزداد 

كل  يتجدد  وجمد  عام،  بعد  عاًما 

ــالإجنــازات  ب يــذكــرنــا  حيث  �سنة، 

املعطاء«. للوطن  الكبرة 

�سعود  بنت  دلل  الطالبة  وقالت 

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  من 

بامل�ستوى  ال�سحي  الــتــاأهــيــل  مــن 

ــل الـــيـــوم الــوطــنــي  ــابــع: »ميــث ــ�ــس ال

لوطن الأمن والأمان منا�سبًة غالية 

اهلل  نعم  فيها  نتذكر  قلوبنا،  على 

ال�سامخ  وطننا  نــرى  ونحن  علينا 

من  جـــديـــدة  اآفـــــاق  اإىل  ــقــي  ــرت ي

املجالت  كافة  يف  والرخاء  التطور 

يحفظ  اأن  اهلل  ون�ساأل  التنموية، 

الغايل  الوطن  ويحفظ  اأمرنا  ولة 

من كيد الكائدين واحلا�سدين«.

واأ�ــــســــاف الــطــالــب خـــالـــد بن 

عبدالرحمن العتيق من كلية الآداب 

ال�سابع  بامل�ستوى  الدرا�سات  ق�سم 

تاأ�سي�س  الوطني  اليوم  مع  »نتذكر 

جعلها  الــــذي  املــمــلــكــة  ــد  ــوحــي وت

مرتابطة وقوية، وما ن�ساهده اليوم 

مليًئا  جمياًل  �ــســعــوًرا  فينا  يبعث 

بالر�سا والدفء والمتنان وال�سالم 

اهلل  حفظ  العظيم،  الــوطــن  لهذا 

نعمة  عليها  واأدام  الأر�ــــس  هــذه 

والكرامة،  والــعــزة  والأمـــان  ــن  الأم

م�ستقباًل  وطننا  م�ستقبل  وجعل 

كرمًيا يا رب العاملني«.

الهديان  اأثــر  الطالبة  وعلقت 

من  الأعــــمــــال  اإدارة  ــيــة  كــل مـــن 

الرابع  بامل�ستوى  الت�سويق  ق�سم 

ــيء بـــال وطــنــه،  ــس »الإنـــ�ـــســـان ل �

وهو  اإليه،  يلجاأ  الذي  املــاأوى  فهو 

احل�سن الذي يجمع اأبناءه، الوطن 

حكاية  هــي  وهـــا  عــظــيــمــة،  نعمة 

امـــتـــد جمـــدهـــا لثـــنـــني وتــ�ــســعــني 

اأيها الوطن لك ننتمي، وبك  عاًما، 

ال�سماء جمًدا  تعانق  دمت  نفتخر، 

دمت  واأماًنا،  عًزا  دمت  وح�سارًة، 

وطني«. يا  للم�سلمني  فخًرا 

وختم الطالب اأن�س فهد احلو�سان 

نظم  بق�سم  الأعمال  اإدارة  كلية  من 

امل�ستوى  يف  الإداريـــــة  املــعــلــومــات 

»النتماء  قــائــاًل:  احلديث  ال�سابع 

اأو  غــامــرة  عــاطــفــة  لي�س  الــوطــنــي 

ــو �سعور  ــل ه ب مــ�ــســاعــر جــيــا�ــســة، 

بامل�سوؤولية واللتزام بالقيم الوطنية، 

عالية  وهمة  �ساهرة  فالوطنية عني 

و�سعي حثيث اإىل �سنام املجد«.

نايف القحطاينفي�سل الدو�سري نا�سر اليو�سفي خالد العتيق ان�س احلو�سان



�شامٌخ براية التوحيد وال ُينك�س..

لني  البعّيز،  لينا  اجلامعة-  ر�سالة 

هيفاء  الزهراين،  عائ�سة  ال�سويل، 

احلركان:

 

ال���ت���ي  الأوىل  ال����ل����ح����ظ����ة  م����ن����ذ 

اإل��ه  »ل  التوحيد  راي���ة  فيها  رف��رف��ت 

ع��ل��ى  اهلل«  ر�����س����ول  حم���م���د  اهلل  اإل 

ق��واف��ل الإب����ل لتوحيد ه���ذه ال��ب��اد، 

العلم  م���ّر  احل��ا���س��ر  وح��ت��ى ع�سرنا 

ال�����س��ع��ودي ب��ع��ّدة م��راح��ل وت��غ��رات، 

منا من خالها الرتباط الوجداين 

العّزة  الأج��ي��ال؛ ليعّب فيه عن  بني 

والهوية الوطنية املبجلة لأبناء هذا 

الوطن، فيعتب علم اململكة العربية 

تاريخًيا  اإ���س��ام��ًي��ا  رم����ًزا  ال�����س��ع��ودي��ة 

وتوارًثا عريًقا.

اإىل  اململكة  علم  ب��داي��ات  تعود   

الدولة ال�سعودية الأوىل، حيث كانت 

ت�سمى »اإمارة الدرعية« فُرفعت اأول 

1744م،   - 1157ه�  ع��ام  راي��ة يف 

هو�ساوي  �سلمى  الدكتورة  وذك��رت 

امل�سارك يف  القدمي  التاريخ  اأ�ستاذة 

جزء  ال�سعودي  العلم  »اأن  اجلامعة 

ل�سلته  الوطني؛  لتاريخنا  رئي�سي 

ودللته  ورمزيته  بالهوية،  القوية 

الأخ�سر  ال��ل��ون��ني  يف  متثلت  ال��ت��ي 

التوحيد  كلمة  وتو�سط  والأب��ي�����ض، 

احلكم  على  دلل��ة  وال�سيف  عليه، 

والعدل.  وال��ق��وة  وال�سنة،  بالكتاب 

ت��ط��وره مل  وع��ل��ى خمتلف م��راح��ل 

يتغري لونه، ول كلمة التوحيد، واإمنا 

و�سعية ال�سيف هي التي كانت تتغري 

من حقبة لأخرى. 

 اأول راية

الأوىل  ال�سعودية  الدولة  بدايات  يف 

املوؤ�س�ض  �سعود  بن  الإم��ام حممد  ك��ان 

اأبنائه  الراية لأحد  »يعقد  للدولة  الأول 

اإذا  كانوا  فقد  بنف�سه،  هو  يتولها  اأو 

توحيد  ب��ال���س��ت��ع��داد حل��م��ات  ه��م��وا 

روؤ���س��اء  اإىل  ِبُر�سلهم  يبعثون  ال��ب��اد 

ومكاًنا  ي��وًم��ا  لهم  وي��ح��ددون  القبائل 

معلوًما، وتتقدمهم الراية من�سوبة. 

�سيفان متقاطعان

بن  عبدالعزيز  امللك  رحلة  خال 

عبدالرحمن اآل �سعود - رحمه  اهلل 

فارًقا  ال�سعودي  العلم  ي�سهد  مل   ،��

كبرًيا يف دللته، لكنه اأ�ساف �سيفني 

و  التوحيد،  كلمة  اأعلى  متقاطعني 

على  الأبي�ض  باللون  اجلزء  ا�ستمر 

جانب العلم وبقيت عبارة »ل اإله اإل 

اهلل حممد ر�سول اهلل »

�سيف واحد م�سلول

وتعترب هذه املرحلة من اأهم املراحل 

العربية  اململكة  ت��اري��خ  يف  اجل��وه��ري��ة 

عبدالعزيز  امللك  �سم  حيث  ال�سعودية 

لتاأ�سي�ض  بدايًة  املقاطعات  من  العديد 

دولة مرتابطة على ال�سعيد ال�سيا�سي، 

وخ��ال ه��ذه ال��ف��رتة م��ن ع��ام 1926م 

ال�سيفان  ا���س��تُ��ب��دل  م   1929 ح��ت��ى 

م�سلول  واح��د  �سيف  اإىل  املتقاطعان 

ليكون اأعلى كلمة التوحيد.

تغير مكان ال�سيف 

طراأت تغريات جديدة على العلم 

بني  الواقعة  املرحلة  يف  ال�سعودي 

1932م،  وحتى  م   1926 الأع���وام 

حيث �ُسمت منطقة احلجاز بالكامل 

حت���ت ح��ك��م ال���دول���ة ال�����س��ع��ودي��ة، 

واأ�سيفت عبارة » ن�سر من اهلل وفتح 

قريب« و مت تغيري مكان ال�سيف من 

اأعلى راية التوحيد اإىل اأ�سفلها.

  تطور تاريخي وموؤ�س�سي

العربية  اململكة  تاأ�سي�ض  ُعقب 

اإىل  1932م  ع���ام  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 

العلم  م��ازال  احل��ايل  القرن  مطلع 

ال�سابقة  لن�سخته  ال�سعودي مطابقاً 

ال�سهادة،  تتو�سطه  بالكامل،  اأخ�سر 

ويُ�ستعمل يف كافة الأ�سعدة الوطنية 

الدكتورة  اأ�سارت  كما  وال�سيا�سية، 

حنان اخل�سريي بق�سم التاريخ » اإن 

العلم ال�سعودي مل يكن فكرة فردية، 

وموؤ�س�سًيا،  ت��اري��خ��ًي��ا  ت��ط��وًرا  ب��ل 

للوثائق  الوطني  املركز  تابع  حيث 

وامل��ح��ف��وظ��ات م��ا مت ت���داول���ه من 

معلومات غري دقيقة عن تاريخ العلم 

ال�سعودي، والتي ت�سمنت اأن �ساحب 

كانت  وف��ك��رت��ه  ت�سميمه  م��ب��ادرة 

 �� �� رحمه اهلل  لل�سيخ حافظ وهبة 

املوؤ�س�ض  لدى  م�ست�ساراً  عمله  اأثناء 

 ،  ��� اهلل  رحمه   �� عبدالعزيز  امللك 

التاريخية  ال��وث��ائ��ق  اإىل  وبالنظر 

ال�����س��ع��ودي  ال��ع��ل��م  اأن ت��ط��ور  ت��ب��ني 

ال�سعودية  الدولة  تاريخ  متج�ذر يف 

القرن  منت�سف  يف  تاأ�سي�سها  منذ 

ع�سر  الثامن  الهجري  ع�سر  الثاين 

امليادي، ومر بعدد من املراحل عرب 

املوؤ�س�سات الر�سمية يف عهد املغفور 

له موؤ�س�ض اململكة، ومل يكن جمرد 

فكرة �سخ�سية«. موؤكدة على اأنه ل 

يجوز تنكي�ض العلم الوطني اأو العلم 

علم  اأي  اأو  امللك  بجالة  اخلا�ض 

اإله  »ل  �سهادة  يحمل  اآخر  �سعودي 

اإل اهلل« اأواآية قراآنية، ويحظر رفعه 

اإذا اأ�سبح باهت اللون، اأو يف حالة 

وتقوم  با�ستعماله  تُ�سمح  ل  �سيئة 

اجلهة املعنية حينها بحرقه.

  علم خا�ص

ووفًقا لهيئة اخلرباء �سدر يف عهد 

» امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود 

» �� رحمه اهلل �� الأمر امللكي رقم م/3 

بنظام  اخلا�ض  ه�   1393/2/10 يف 

العلم ال�سعودي، وت�سمن الأمر اأن يكون 

العلم  يطابق  خا�ض  علم  امللك  جلالة 

الوطني يف اأو�سافه، ويُطرز يف الزاوية 

)ال�سيفان  ال��دول��ة  �سعار  منه  ال��ُدن��ي��ا 

ويطرز  النخلة،  تعلُوهما  املتقاطعان( 

بخيوط حريرّية مذهبة.

  

الخفاق األخضر .. علم متوارث منذ ثالثة قرون
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ريناد  القحطاين،  عبري  ا�ستطالع: 

وع��د  دان���ة احلمي�سي،   ، ال�����س��ه��راين 

الأحمري.

وجب  الــوطــنــي  يومنا  ذكـــرى  يف 

ون�ست�سعر  لنتذكر  التوقف  علينا 

وطننا  �سهده  الــذي  الكبري  التحول 

له  املغفور  يــد  على  تاأ�سي�سه  منذ 

املــلــك عــبــدالــعــزيــز بن  ــــاإذن اهلل  ب

الذي وحده  اآل �سعود،  عبدالرحمن 

اإل اهلل حممد  ــه  اإل “ل  ــة  راي حتت 

جهود  بــعــد  وذلــــك  اهلل”،  ر�ــســول 

بداية  من  عقود  ثالثة  نحو  دامــت 

الثالثة،  ال�سعودية  الدولة  تاأ�سي�سه 

م�ستمًدا  قــواعــدهــا  اأر�ـــســـى  وقـــد 

اهلل  كتاب  من  ومنهاجها  د�ستورها 

�سلى  نبيه حمــمــد  و�ــســنــة  ــكــرمي  ال

اليوم  ذكـــرى  يف  و�سلم.  عليه  اهلل 

معرفة  يف  يتمثل  واجبنا  الوطني 

حقيقة معنى املواطنة التي ل تكون 

العبارات؛  اأو  ال�سعارات  جمرد  يف 

بل تتج�سد بكل معانيها يف الأفعال 

التي  القيم  على  امل�ستندة  ال�سادقة 

كال�سدق  ديننا احلنيف  فينا  زرعها 

والأمانة والإخال�ص، والتي يجب اأن 

تربز يف ممار�ساتنا اليومية يف جميع 

اخلا�سة،  اأم  العامة  �سواًء  املرافق 

تطبيق جميع  واأي�سا ممار�ساتنا يف 

يف  وامل�ساهمة  واحرتامها،  الأنظمة 

تربز  كما  الب�سرية،  مواردنا  تنمية 

املواطنة احلقة يف اأن نقف جنًبا اإىل 

جنب مع قيادتنا الر�سيدة حًبا وولًء 

و�سمًعا وطاعة.

احلديث عن ذكرى اليوم الوطني 

املــواطــنــة،  روح  وفــيــه  �ــســجــون،  ذو 

وتذكر  التوحيد،  نعمة  وا�ست�سعار 

عبدالعزيز  امللك  املوؤ�س�ص  م�سرية 

جعل  الـــــذي  ثــــــراه-  اهلل  -طـــيـــب 

البالد  هــذه  خــوف  اهلل-  -بف�سل 

رخاًء  وفقرها  علًما،  وجهلها  اأمًنا، 

وازدهارا. 

ــًة ي�سف لــنــا  اإبــراهــيــم بن  بــداي

الأمــن  اإدارة  م�سوؤويل  اأحــد  حممد 

�سعوره جتاه  وال�سالمة يف اجلامعة 

اليوم  ذكـــرى  يف  لــبــالده  يحمله  مــا 

الوطني ويقول : ما بداخلي يتجدد 

مع اليوم الوطني حينما اأتذكر كيف 

كان و�سع اأجدادنا وكيف هو و�سعنا 

هذه  على  تعاىل  اهلل  لنحمد  الآن؛ 

النعم كلها، واأمتنى مزيًدا من التقدم 

وتعربرّ   لوطننا احلبيب«،   والزدهار 

عفاف العبيد عن �سعادتها وفخرها 

حيث  العزيز   بوطنها  واعــتــزازهــا 

تكون  اأن  لبالدي  اأمتنى    » قالت: 

ن�سر،  اإىل  ن�سر  ومن  واأمــان،  باأمن 

ودائماً يف املقدمة. واأمتنى األرّ ين�سى 

مهما  عليه  البالد  هذه  ف�سل  اأحــد 

زاد علمه اأو ماله اأوقوته، واأ�ساأل اهلل 

والزدهار ململكة  التطور  مزيًدا من 

كما  اململكة  روؤية  تتحقق  واأن  العز، 

هو خمطط لها، وقد بداأنا بح�سد 

وت�سيف  وعامليا«.   حملياً  ثمارها 

الأمن   املح�سن م�سوؤولة  �سيخة عبد 

يــوم  ـــرى  ذك يف  �ــســعــوري   : بقولها 

بالدي الوطني خمتلف خ�سو�ًسا يف 

هذا العام، فقد تبدل احلال كثرًيا، 

من  الع�سرينات  يف  كنت  فعندما 

عمري كان احلال ل يخلو من  الفقر 

والآن نحمد اهلل  واجلهل واخلوف، 

وتــقــدم  عــلــم  و�ــســط  نعي�ص  فنحن 

وت�سهد   : وتابعت  وا�ستقرار،  ونعمة 

املــجــالت  يف  تــطــوًرا  الآن  اململكة 

كافة ، وخ�سو�ًسا من ناحية التعليم، 

تعليمية  من�ساأة  يف  عملي  وبحكم 

اأ�ستطيع اأن اأقول اإن تعليمنا احلايل 

عاملي و على اأعلى املقايي�ص، يتخرج 

�سنويا كثري من الطالب الأكادمييني 

وحتى  املجالت،  �ستى  يف  املبدعني 

على �سعيد تفعيل دور املراأة. واأخرًيا 

اأمتنى التوفيق لقيادتنا الر�سيدة،  و 

اأن يزيد اهلل هذه اللحمة الوطنية و 

املحبة بني القيادة  و ال�سعب.

ــوطــن عـــربت منى   وعـــن يـــوم ال

الـــدو�ـــســـري عـــن حــبــهــا وفــخــرهــا  

مبملكة التوحيد راجيًة اهلل �سبحانه 

اأن يــدمي  علينا الأمــن والأمـــان يف 

الــغــايل. وعــربت اجلوهرة  الــوطــن 

قلوبنا  وقالت:  الأخــرى  الرتكي هي 

بالعز  و�سعورنا   ، الفرح  من  ترق�ص 

لــه،  مثيل  ول  و�ــســف  ل  والــفــخــر 

وندعو اهلل العلي العظيم اأن يحفظ 

بال�سحة  ميتعهم  واأن  اأمــورنــا  ولة 

والعافية ، واأن يحفظ اأمن وطننا.

موظفو اإدارة الأمن وال�سالمة وموظفاتها يف الذكرى الــ 92 :

اليوم الوطني.. محطة مواطنة الستذكار 
نعمة توحيد مملكة الخير والبناء

عفاف العبيد: بدأنا بحصد ثمار الرؤية السعودية محليًا وعالميًا

شيخة عبدالمحسن: بعد الخوف والجهل.. أمن وأمان وعلم في كل ميدان
رجل الأمن اإبراهيم حممد
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الأمن والأمان نعمة .. واإكرام ال�سيف من )اأبرز القيم( ال�سعودية :

طالبات المنح.. في أحضان الوطن 
مشاعر عميقة تسكن قلوبهن

ا���ش��ت��ط��اع: رغ���د ال���زه���راين، �شموخ 

ال�����ش��ب��ي��ع��ي، وئ�����ام امل�����ط�����رودي، وه��ج 

الع�شيمي

ع�����ر ع�������دد م�����ن ط����ال����ب����ات امل���ن���ح 

ال���دول���ي���ة ال����دار�����ش����ات يف اجل��ام��ع��ة 

ل�����ش��ح��ي��ف��ة ر����ش���ال���ة اجل���ام���ع���ة ع��ن 

ام���ت���ن���ان���ه���ن ال���ك���ب���ر جت�����اه امل��م��ل��ك��ة 

العي�ش  جتربة  بعد  و�شعًبا  حكومًة 

والدرا�شة فيها ملدة تزيد عن خم�شة 

املجتمع  م���ع  وان��خ��راط��ه��ن  اأع�������وام، 

ب���ع���ادات���ه وت��ق��ال��ي��ده امل���م���ي���زة، وذل���ك 

ال�شعودي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 

الثاين والت�شعني.

 تهاٍن �شادقة

الطالبة  الدين  بادرت خولة حلم 

الآداب،  كلية  يف  الــتــاريــخ  بق�سم 

ــًة :  ــل ــائ مـــن جــمــهــوريــة الــفــلــبــن ق

وال�سعب  الر�سيدة  احلكومة  »اأهنئ 

يومه  مبنا�سبة  الــكــرمي  ال�سعودي 

حفظ  يف  واأنتم  عام  وكل  الوطني، 

الطالبة  �ساركت  ورعايته«فيما  اهلل 

حنان اإ�سماعيل من ق�سم الدرا�سات 

الإ�سالمية بكلية الرتبية مب�ساعرها 

جتاه  والمتنان  بال�سعادة  اململوءة 

بالفخر  »اأ�ــســعــر  وقـــالـــت:  ــوطــن  ال

الدرا�سة يل يف مثل  لإتاحة فر�سة 

اأغتنم  اأن  واأود  املبارك،  البلد  هذا 

هذه الفر�سة لأهنئ اململكة العربية 

ال�سعودية« متمنيًة دوام نعمة الأمن 

والأمان.

�سارة  الطالبة  اأكــدت  جانبها  من 

حنان �سيوزي من ق�سم اللغة العربية 

يف كلية الآداب اأنها تعي�ش يف وطنها 

باليوم  »اأهنئكم  واأ�سافت  الــثــاين، 

الوطني، واأرجو من اهلل اأن يعز هذا 

الوطن و�سعبه واأن يحفظكم من كل 

�سوء«.

فيما �سكرت طالبة املاج�ستري من 

الرب  عبد  رويحة  اللغويات  معهد 

لها  قدمته  مــا  كــل  على  ال�سعودية 

الكثري جلميع  تعني  »اململكة  قائلة: 

من ي�سكنها، حتى ملن ل ينتمي اىل 

على  لها  ممتنات  فنحن  اأر�ــســهــا، 

»وحتى   : وتــابــعــت  لــنــا«  قدمته  مــا 

فهي  موؤقتة،  فيها  اإقامتنا  كانت  اإن 

حمطة يف حياتنا لن نن�ساها، ونظل 

من  املزيد  ومتنت  دائًما«  ن�سكرها 

التفوق والزدهار  يف امل�ستقبل.

انغما�ش يف املجتمع

يف  العي�ش  جتربة  يخ�ش  وفيما 

على  الطالبات  اتفقت  ال�سعودية، 

لأ�سباب  بدايتها  يف  احلياة  �سعوبة 

والطق�ش.  واملجتمع  باللغة  تتعلق 

�سنغافورة  اأن  اإ�سماعيل  بينت  اإذ 

على  الرطوبة  مرتفع  ا�ستوائي  بلد 

خالف مدينة الريا�ش ذات الرطوبة 

املنخف�سة واجلو ال�سحراوي، ولكنها 

ا�ستطاعت  باأنها  ذلــك  ا�ستدركت 

وقالت:  املتغريات  هذه  مع  التكيف 

»الأمر اأ�سبح ممتًعا«.

فــارا  الطالبة  الــــراأي  ووافقتها 

ــــاء الــــزهــــرة مـــن جــمــهــوريــة  ــــي اأول

النف�ش  علم  ق�سم  مــن  اإندوني�سيا 

»اإن  قالت:  حيث  الرتبية،  كلية  يف 

هنا  والعي�ش  التكيف  على  قدرتها 

متت ب�سكل اأ�سرع«. فيما و�سفت من 

جانبها حلم الدين املجتمع ال�سعودي 

الطيبة«.  الأخـــالق  ذي  »باملجتمع 

قدرتها  �سر  اأن  الرب  عبد  وحددت 

ال�سعودي  املجتمع  مع  التاأقلم  على 

هو اإتقانها ال�سريع للغة العربية مما 

جعلها تندمج ب�سكل اأقوى.

اللغة العربية اأوًل:

ورغم �سعوبة حاجز اللغة لديهن، 

اللغة  تعلم  على  حر�سن  اأنهن  اإل 

كان  اأنه  مع  بها،  والتحدث  العربية 

املجتمع  مــع  التخاطب  بــالإمــكــان 

لكن  الإجنليزية،  باللغة  ال�سعودي 

من  نابع  اإتقانها  على  اإ�ــســرارهــن 

اأ�سباب عدة، من اأهمها فهم الدرو�ش 

ب�سهولة.  الأ�ساتذة  مع  والتخاطب 

�ساعدتهن  التي  الطرق  اأبــرز  من  و 

اخلــروج  العقبة  هــذه  تخطي  على 

ـــراحـــة، وخمــالــطــة  مـــن مــنــطــقــة ال

لغوية  مهارات  لكت�ساب  املجتمع، 

ومفردات جديدة. ويف ال�سياق ذاته 

التعليم  جودة  على  الطالبات  اأثنت 

ال�سعودية، واتفقن على  باجلامعات 

اأن �سبب اختيارهن اململكة للدرا�سة، 

العربية،  اللغة  تعلم  ــرورة  �ــس هــو 

الأ�سلين  الناطقن  مع  وممار�ستها 

لها. واأ�سافت اإ�سماعيل »اجلامعات 

املوؤ�س�سات  اأف�سل  مــن  ال�سعودية 

التعليمية على م�ستوى عاملي« فيما 

اجلامعي  التعليم  الطالبات  و�سفت 

ــن اإتــاحــة  ــا فــيــه م ـــ )املــمــتــاز(؛ مل ب

الفر�ش للطالب لبناء مهارات خارج 

بالدورات  امل�ساركة   مثل  الف�سول، 

وبرامج ال�سراكة والنوادي الطالبية.

اإعجاب وتقدير

طالبات  اإعــجــاب  يقت�سر  ومل 

يف  التعليم  بتجربة  الدولية  املنح 

ذلك  تعدى  بل  فح�سب،  ال�سعودية 

من  العايل  بامل�ستوى  اإعجابهن  اإىل 

امل�ساجد  وانت�سار  ـــان  والأم الأمـــن 

اإعجابهن  اإ�سافة اىل  يف كل مكان، 

كالكرم، وح�سن  والتقاليد  بالعادات 

واخلري،  للعطاء،  واحلب  ال�سيافة، 

اإىل  اإ�ــســافــة  الآخــريــن،  وم�ساندة 

ال�سعودية  الأطباق  بتناول  تلذذهن 

و�ــســرب  ــ�ــش  واجلــري الكب�سة  مــثــل 

القهوة، وانبهارهن بالتاريخ و الرتاث 

ال�سعودية  للمناطق  زيارتهن  اأثناء 

املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  مثل 

مــثــل حمافظة  ــوب  اجلــن ومــنــاطــق 

رجـــــال اأملـــــع يف مــنــطــقــة عــ�ــســري، 

اإ�سافة اىل مناطق ال�سمال وال�سرق 

عبدالرب  اأ�سافت  فيما   . املختلفة 

الع�سريي  ــزي  ال اقتناء  حتــب  اأنــهــا 

املميز ذي النقو�ش امللونة والتطريز 

به  �ستحتفظ  اأنها  موؤكدة  الذهبي، 

و�سرتتديه يف ببلدها«.

نقلة نوعية

التغريات احلا�سلة  وفيما يخ�ش 

يف اململكة خالل ال�سنوات الأخرية، 

لفت انتباه الطالبة رويدا ريتدي من 

ق�سم  يف  الــدار�ــســة  تايالند-  ــة  دول

اللغة العربية بكلية الآداب- التطور 

احلا�سل يف قطاع الرتفيه وحتديًدا 

مو�سم الريا�ش، وترى عبد الرب اأن 

احلركة الثقافية املتميزة على راأ�ش 

قائمة التغيريات، وحتديًدا ما تقوم 

به وزارة الثقافة من تقدمي جوائز يف 

جمال الرتجمة،واحت�سانها  ملعار�ش 

فر�ش  اإتاحة  اإىل  اإ�سافة  الكتاب، 

للتطوع يف جمالت متعددة.

مواقف ل تن�شى

لهن  حدثت  التي  املــواقــف  وعــن 

ال�سعودية،  يف  مكوثهن  فرتة  خالل 

مبادرة  اأجملها  من  اأن  على  اأجمعن 

�سنواتهن  يف  للم�ساعدة  زميالتهن 

اأع�ساء  ومراعاة  الأوىل،  الدرا�سية 

بالتي�سري.  لــهــن  الــتــدريــ�ــش  هيئة 

بالأ�سخا�ش  الــرب  عبد  ــادت  ــس واأ�

الريا�ش،  مدينة  يف  قابلتهم  الذين 

ــتــ�ــســفــون بــالــعــطــاء غري  حــيــث ي

املحدود، والكرم يف تقدمي امل�ساعدة 

وامل�ساندة والن�سيحة.

جتارب متفرقة

ـــدة ارتــــيــــاح الــطــالــبــات  ـــس ـــ� ول

واندماجهن مع املجتمع يف اجلامعة، 

باأنها  اجلامعة  اإ�سماعيل  و�سفت 

بقولها:  ذلك  وعللت  الثاين،  منزلها 

عائلتي،  مثل  اأ�سخا�ش  مع  »اأعي�ش 

مكان  بــاأي  اأ�ستبدلها  اأن  ميكن  ول 

بقولها:  الزهرة  اأ�سادت  فيما  اآخر« 

الفر�سة  ال�سخ�ش  مينح  مكان  »اإنه 

لتعلم مهارات كثرية«.

اأو�سحت عبدالرب   ومن جانبها 

اأن الدرا�سة يف اجلامعة تعد مرحلة 

يف  وخمتلفة  اإليها  بالن�سبة  جديدة 

الــدرا�ــســات  مرحلة  لأنــهــا  حياتها؛ 

العليا وتابعت »مل اأبِن عالقة وثيقة 

ــبــات اجلــامــعــة؛  وعــمــيــقــة مــع طــال

طبيعة  هـــو  ـــك  ذل وراء  والــ�ــســبــب 

اأن  اأمتنى  لكني  العليا،  الدرا�سات 

اأكــون  واأن  بامل�ستقبل  عالقة  اأبني 

يف  واأ�ـــســـارك  الأنـــديـــة،  يف  ع�سوة 

ــة، حــتــى اأكــــّون  ــع فــعــالــيــات اجلــام

ذكريات ثرية«.

رويحة عبدالرب: الزي العسيري المفضل 
لدي وأتلذذ بتناول )الجريش(

حنان إسماعيل: الجامعة منزلي الثاني..
وال يمكن استبدالها بمكان آخر

جانب من م�شاركة الطالبة حنان اإ�شماعيل يف فعالية الطاب الدوليني باجلامعة

جتربة رويحة عبدالرب لريا�شة الرماية يف تبوك
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ي�ضلط ال�ضوء عليه نخبة من مثقفي اجلامعة

ازدهار ثقافي و فني.. في اليوم الوطني 92

يسلط الضوء عليه.. نخبة من مثقفي الجامعة ر�سالة اجلامعة: اأريج ال�سويلم

الزدهـــــــار  هـــــذا  خـــ�ـــســـم  يف 

ــقــايف الـــذي تــ�ــســهــده بــادنــا  ــث ال

تــي الــيــوم الــوطــنــي  احلــبــيــبــة يــاأ

ــــع �ــســلــ�ــســلــة مــن  مـــتـــزامـــًنـــا م

الثقافية  والفعاليات  الأحـــداث 

�ــســدرت  يـــام  اأ فقبل  املــتــاحــقــة، 

الــثــقــايف من  البــتــعــاث  قـــرارات 

قراًرا   211 بواقع  الثقافة  وزارة 

ـــطـــاب والــطــالــبــات  ــمــل ال ــ�ــس ي

ثقافية  تخ�س�سات  على  موزعني 

وتكنولوجيا  الــعــلــوم  بينها:  مــن 

واملو�سيقى،  وامل�سرح،  الأغذية، 

وت�سميم  ــار،  ث والآ الــراث  وعلم 

ــــاء، واملــكــتــبــات واملــتــاحــف،  زي الأ

فـــــــام، والــفــنــون  و�ــســنــاعــة الأ

واللغويات،  والآداب  الب�سرية، 

الطهي،  وفنون  العمارة،  وفنون 

عر�ًسا  �سهدنا  كما    . والت�سميم 

�سبتمرب  مــن  التا�سع  يف  ثقافًيا 

مـــــتـــــمـــــثـــــًا يف 

اخلتامي  احلفل 

ـــــــــــــادرة  ملـــــــــــــب

»اجلــــــــــوائــــــــــز 

الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 

ـــة«، و  ـــي ـــوطـــن ال

ذلـــــك احـــتـــفـــاًء 

بـــــــالإجنـــــــازات 

نـــــتـــــاجـــــات  والإ

الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 

فـــــــــــراد  لـــــــــــاأ

واملـــجـــمـــوعـــات 

�ـــســـ�ـــســـات  واملـــوؤ

خمــــتــــلــــف  يف 

ــــطــــاعــــات  ــــق ال

ــــة،  ــــي ــــاف ــــق ــــث ال

ــــس هــــذا  ــــ� ــــي ول

انـــتـــظـــار  يف  فـــنـــحـــن  فـــحـــ�ـــســـب 

عن  اأهميًة  تقل  ل  ثقافية  ظاهرة 

معر�س  ي�سكل  حيث  �سابقتها؛ 

-الذي  للكتاب  الدويل  الريا�س 

والــنــ�ــســر  الأدب  هــيــئــة  تــنــظــمــه 

ــًة  ــي ــاف ــق والـــرجـــمـــة- نــــافــــذًة ث

والــنــ�ــســر  الأدب  ــاع  ــّن ــس � جتــمــع 

�ـــســـ�ـــســـات  والـــرجـــمـــة مــــن املـــوؤ

ــ�ــســركــات املــحــلــيــة والــدولــيــة  وال

�ــســافــًة  ــقــراء واملــهــتــمــني، اإ مــع ال

املت�سمن  الثقايف  برناجمه  اإىل 

الثقافية  الفعاليات  مــن  عـــدًدا 

احلــواريــة،  واملن�سات  النوعية، 

وور�س  التفاعلية،  واملحا�سرات 

الفن،  تغطي جمالت  التي  العمل 

ـــراءة، والــكــتــابــة والــنــ�ــســر،  ـــق وال

والرجمة. الكتاب،  و�سناعة 

ـــون  ـــف ـــق ـــث ـــر امل ـــحـــ�ـــس ـــت ـــس ـــ� وي

هـــذه املــنــا�ــســبــة وهـــم يــعــيــ�ــســون 

الــيــوم واقـــًعـــا جـــديـــداً مــ�ــســرًعــا 

وًل  اأ الـــعـــامل  ــقــافــات  ــث ل ـــه  ـــواب ب اأ

حافًا  ثانًيا،  املحلية  وثقافاته 

ال�سخمة،  الثقافية  بامل�سروعات 

. بالكثري  وواعًدا 

ت�سارك  اأن  ال�سحيفة  وت�سرف 

اجلامعة  من�سوبي  من  مثقفيها 

مـــ�ـــســـاعـــر الحــــتــــفــــاء بـــالـــيـــوم 

امل�ستقبلية  وتطلعاتهم  الوطني، 

. الثقايف  باجلانب  املت�سلة 

الدكتورة  ت�ساركنا  البداية  يف 

ديــبــة  زيــنــب اخلــ�ــســريي -وهـــي اأ

التدري�س  هيئة  وع�سو  وروائية 

فتقول  مــ�ــســاعــرهــا  بــاجلــامــعــة- 

اململكة  اجلميلة  لــهــذه  »كــيــف   :

ي�سبح  اأن  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

ــني  ــن عـــمـــرهـــا اث

ــا  وتــ�ــســعــني عــاًم

ـــــــــــن احلــــــــب  م

كيف  ؟  والعطاء 

تــــزداد  اأن  ــا  ــه ل

ــًة ورهـــافـــًة  ــن ــت ف

وتــــــــخــــــــالــــــــف 

الطبيعة  قوانني 

كلها  والــفــيــزيــاء 

كـــــر  ـــــكـــــون اأ وت

ــمــا  ـــا كــل ـــاًب ـــب ـــس �

العمر  بها  تقدم 

؟

ــى  كـــيـــف جتــل

والتكاتف  احلب 

ـــا  ـــه ـــائ ـــن ب بـــــني اأ

وقــــــيــــــادتــــــهــــــا 

احلــــكــــيــــمــــة؟ فـــعـــلـــى الــــرغــــم 

ـــا وتــنــوع  ـــه ـــي اأطـــراف ـــرام ـــن ت م

ذلك  خلق  هذا  اأن  اإل  م�ساحاتها 

ــوع اجلــمــيــل الــــذي زادهـــم  ــن ــت ال

اأقول  اأن  ميكنني  مــاذا  متا�سًكا، 

بــي  واأ جــدي  حكايا  بــني  واأتخيل 

؟ الآن  اأعي�سه  وما 

على  يحر�س  عــابــر  �ــســيء  كــل 

الـــفـــرح: الــنــا�ــس، واملــو�ــســيــقــى، 

هــازيــج الأطــفــال،  والــ�ــســوارع، واأ

ثــمــة مـــودة غــامــ�ــســة بــني الــروح 

ــم، �ــســيء يــدعــو  ــس فــــراح املــوا� واأ

ــي  ــوطــن ال فـــالـــيـــوم   !. لــلــغــرابــة 

يــ�ــســبــه لــوحــة املــونــالــيــزا الــتــي 

لــغــاز  ــال والأ لزالــــت تــثــري اخلــي

اخلافتة  لبت�سامتها  ــت  ــازال وم

الب�سر  حري  الــذي  ال�سحر  ذلــك 

ــة عـــام.  ــمــائ عــلــى مــــدى خــمــ�ــس

الــركــود،  يــعــرف  ل  الــفــرح  ولأن 

ما  كــل  مــع  ب�سهولة  لــف  يــتــاآ ول 

اخلــروج  رغبة  تــي  تــاأ �سائد،  هــو 

تي  فياأ الروتني  ارت�ساه  ما  على 

ــا  ــي جــمــيــًا هــادًئ ــوطــن الــيــوم ال

حيًنا  متحدًيا  وعا�سًفا   ، حيًنا 

اآخـــر، تــربز احلــالــة املــتــغــرية يف 

نــ�ــســانــيــة بــكــل جتــلٍّ  املــ�ــســاعــر الإ

فل�سفة  لأن  ــراح؛  ف الأ وقــات  اأ يف 

كل  من  تتجرد  اأن  تقت�سي  الفرح 

مــا علق  كــل  �ــســيء حــولــك، ومــن 

بة.  وكاآ وكدر  هموم  من  بروحك 

التاحم،  اأ�سالة  عن  �ساأحدثكم 

الذي  وطني  احلــب،  زهــرة  وعــن 

ول  بنائه،  اأ ح�سن  يف  اإل  ينام  ل 

حبهم،  نــخــيــل  عــلــى  اإل  يــ�ــســحــو 

ـــودة  جتــتــمــع عــلــيــه عــ�ــســافــري امل

ــــف عــطــائــه. يف  ُك لــرتــوي مــن اأ

مُبدنه  حتدق  حكاية  منا  كل  روح 

�سماله  تــطــوق  الــتــي  الف�سيحة 

بــــاًء،  ، وجــنــوبــه �ــســمــوًخــا واإ ــاً حــب

و�سرقه  بال�سكينة،  اململوء  غربه 

حوله  �ــســيء  كــل  بــالــولء،  الغني 

وعطًرا  ورًدا  وي�ستميحه  يقّد�سه 

�سنحتفل  نــنــا  اأ عــــدك  اأ بـــــاًء.  واإ

مدينة،  كل  يف  عام  كل  بجمالك 

عرعر  حتى  ال�سموخ  جنران  من 

حتى  اخلري  ق�سيم  ومن  الكرم، 

مكة  بيد  مم�سكني  احلــب،  دمــام 

ويـــوم  بــخــري  كــلــنــا   ... الإميـــــان 

مـــان  وطــنــي مــلــيء بــالــ�ــســام والأ

واحلب«

�ستاذ  الأ ي�ساركنا  جانبه  ومن 

ــي مــــن قــ�ــســم  ــس ــ� ــي ــب ــق يــحــيــى ال

م�سروع  ومــديــر  الــعــربــيــة  الــلــغــة 

العربية  باجلمعية  ثــقــف  معهد 

ــون  ــفــن ــة لــلــثــقــافــة وال ــعــودي ــس ــ� ال

قـــائـــًا: »يـــحـــّل الـــيـــوم الــوطــنــي 

مبــثــابــة حلظة  لــيــكــون  عـــام  كــل 

ي�سكن  لــوطــن  واإجــــال  امــتــنــان 

الكثري  ويقدم  لنا  قــدم  الكيان، 

تي  ياأ كما   ، ومادياً معنوياً  الوفري 

واحد  لكل  ال  و�سوؤ تذكري  مبثابة 

ال�سخ�سي  املــ�ــســتــوى  عــلــى  ــا  مــّن

قــّدمــُت؟  مـــاذا  �ــســ�ــســاتــي،  املــوؤ و  اأ

ن�ساًنا  اإ بو�سفي  �ساأقدم  ومــاذا 

ليحقق  ر�ـــس  الأ هــذه  على  ُوجــد 

بدوره  والقيام  عمارتها،  �سرط 

جتـــاه �ــســاكــنــيــهــا مـــن املــواطــنــني 

ــقــوم  واملــقــيــمــني فــيــهــا؟ حـــني ي

فرًدا  بو�سفه  بدوره  مّنا  الواحد 

م�ساركاً  لــوطــنــه،  وممــتــنًّــا  ــا  حمــبًّ

ال�سخ�سي  مب�سروعه  منفرداً  و  اأ

نــنــا  ــمــا �ــســغــر، فـــا �ــســك اأ مــه

عظيمة  وطنّية  مبنظومة  �سننعم 

ــوح هــــذا الـــوطـــن،  ــطــم تــ�ــســمــو ل

التي  الكربى  دوار  الأ يف  وت�ساهم 

التعليمية  �س�ساتنا  موؤ بها  تقوم 

تـــي  والــثــقــافــيــة وغــــريهــــا. وتـــاأ

مقدمتها  يف  �سعود  امللك  جامعة 

دوار  اأ وعرب  عّدة  م�ستويات  على 

مب�ستقبل  تعد  وم�ساريع  متنوعة 

ــي،  وطــن يـــا  ــــّزك  ع دام  زاهـــــر. 

للعامل«. لهام  اإ م�سدر  ودمَت 

املالكي  منى  الدكتورة  وبــداأت 

امل�سارك  احلــديــث  النقد  اأ�ستاذ 

والكاتبة يف جريدة عكاظ حديثها 

كل  يف  الــذكــرى  »تتكرر  بقولها: 

امل�ساعر  تتكرر  عام  كل  ويف  عام، 

ـــزاز،  ــحــب وفــخــر واعـــت ذاتـــهـــا ب

يتحول،  ل  الــذي  احلــب  هو  ذلــك 

يتبدل.  ل  الــذي  الوفاء  هو  ذلك 

كان  اإذا  فكيف  الــوطــن  حــب  ــه  ن اإ

ال�سعودية  العربية  اململكة  وطنك 

ومهوى  ال�سريفني  احلرمني  باد 

ــة  ــي ــرب ــع فـــــئـــــدة، والــــدولــــة ال الأ

العربي  الــعــامل  وقــلــب  الأ�ــســيــلــة، 

ــقــرار  �ـــســـامـــي، وبــو�ــســلــة ال والإ

م�سريًة  الــعــاملــي؟!«.  القت�سادي 

جعلت   التي  التنموية  النه�سة  اإىل 

ـــا قـــائـــدًة  ـــادن ب

ومـــــ�ـــــســـــاعـــــدًة 

لـــــغـــــريهـــــا مـــن 

ــذ  »مــن ا  الأمم 

التوحيد  اإعــان 

ــــــداأت مــعــركــة  ب

ـــهـــا  ن اأخــــــــرى، اإ

التنمية،  معركة 

فــــــتــــــحــــــولــــــت 

العربية  اململكة 

من  ــ�ــســعــوديــة  ال

خـــــــال خــطــط 

اإىل  تـــنـــمـــويـــة 

مــ�ــســاف الـــدول 

احلــــــــديــــــــثــــــــة 

بـــتـــعـــلـــيـــمـــهـــا، 

ـــا،  ـــه ـــات ـــع وجـــام

ــا،  ــه ومــ�ــســتــ�ــســفــيــاتــهــا، ومــطــارات

م�ساف  اإىل  مواطنيها  ورفاهية 

غــ�ــســون  يف  ـــة  ـــث احلـــدي الــــــدول 

حياة  يف  اإجنـــاز  وهـــذا  �ــســنــوات، 

املباركة  يــة  الــروؤ تــت  اأ ثم   ، الأمم 

الــعــامل  لــيــهــا  اإ الــتــي نــظــر   2030
نـــهـــا مــعــجــزة اقــتــ�ــســاديــة  عــلــى اأ

ظـــروف  ظـــل  كـــبـــري يف  وحتـــــول 

وجائحة  �سعبة،  عاملية  اقت�سادية 

التاريخ،  مــر  على  الأ�سعب  هــي 

وتوقفت  اجلميع،  عانى  وعندما 

قامت  و  العاملية  الإمداد  �سا�سل 

وهلل  بـــرزت بــادنــا –  احلـــروب، 

لغريها  وم�ساعدًة  قائدًة  احلمد- 

الأزمة، ومل  تلك  يف  اخلروج من 

العناية  كانت  و  التعليم،  يتوقف 

هذا  عــاملــًيــا،  الأفــ�ــســل  ال�سحية 

فخورًة  يجعلني  ما  هو  واأكر  كله 

اأنظر  نــا  واأ �سعودية،  امــراأة  بــاأين 

ي�سابق  وهو  اجلديد  اجليل  لهذا 

اإىل  بــبــاده  الــو�ــســول  الــريــح يف 

ــوده املــلــهــم الــفــار�ــس  ــق الــقــمــة، ي

�ــســاحــب الــ�ــســمــو املــلــكــي الأمـــري 

اأ�سبح  ــذي  ال �سلمان  بــن  حممد 

لي�س  بو�سلًة  الأجمل   بح�سوره 

فقط؛  وال�سعوديات  لل�سعوديني 

كــدًة على  مــوؤ اأجــمــع«  لــلــعــامل  بــل 

اأهــمــيــة بــرنــامــج »جـــودة احلــيــاة« 

الثقافة  ملــفــهــوم  املــظــلــة  بو�سفه 

ال�سعودي  بالإن�سان  تعنى  التي 

بــرز  اأ مــن  يعد  ــذي  ال ورفــاهــيــتــه، 

بادنا  ت�سهدها  التي  التطورات 

الثقافة. جمال  يف 

جابر  بن  ح�سن  الدكتور  وقال 

امل�ساعد  �ستاذ  الأ الَفيفي  املََدري 

الأدب  يف 

: » ميثل  والنقد 

الــيــوم الــوطــنــي 

ـــــودي  ـــــع ـــــس ـــــ� ال

�سنويًة  منا�سبًة 

ـــدًة لــكــل  ـــي ـــع ـــس �

الــــ�ــــســــعــــوديــــني 

اململكة  وحمبي 

الــــــعــــــربــــــيــــــة 

الــــ�ــــســــعــــوديــــة. 

ــس  ــا� ــن ــ�ــس ال ــع ب

مــن  ـــــــدري  ي ل 

مــــ�ــــســــدر هــــذه 

الــ�ــســعــادة غــري 

نــــــهــــــا ذكــــــرى  اأ

ـــاد الــوطــن  اعـــت

ــــى جــعــلــهــا  عــــل

حلــظــًة لــلــفــرح الــ�ــســعــبــي الــعــام. 

اإعان  ذكرى  نها  اأ يعلم  وبع�سهم 
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 23  / 1351هـ  الأوىل  جمادى 

اكتمال  ميثل  1932م  �سبتمرب 

متفرقة  اأجـــزاء  تــوحــيــد  مــرحــلــة 

ــيــة لــتــكــّون  ــعــرب مـــن اجلـــزيـــرة ال

مدينة  تتو�سطه  جــمــيــا  ــًدا  ــق ِع

هذا  ف�سيكون  وعليه  الــريــا�ــس، 

ينبغي  �سعيدًة  منا�سبًة  التاريخ 

�سنوًيا  ت�ستذكرها  اأن  لاأجيال 

م�سرًيا  الــتــاريــخ«.  هــذا  مثل  يف 

من  واحــًدا  يُعد  التعليم  اأن  اإىل 

احل�سارية  القفزة  م�سارات  برز  اأ

ـــاد، فــقــد  ـــب الـــتـــي تــ�ــســهــدهــا ال

كـــان الــتــعــلــيــم مــتــوا�ــســًعــا جـــًدا« 

الــبــاد  تــوحــيــد  عــــان  اإ يف عـــام 

ــت  ــان 1351هــــــــــــــــ/1932م( ك (

َن  ــي تــعــلــم الـــقـــراآ ــت الــكــتــاتــيــب ال

تكاد  التعليم  ومــبــادئ  والكتابة 

ــر الــتــعــلــيــمــي  ــظــه تـــكـــون هـــي امل

بــا�ــســتــثــنــاء  الـــبـــاد،  الــوحــيــد يف 

القليلة  اخلا�سة  املدار�س  بع�س 

حــلــقــات  وبــعــ�ــس  احلــــجــــاز،  يف 

ــي تـُــِعـــّد الــنــابــهــني  ــت املــ�ــســاجــد ال

ــويل الــقــ�ــســاء وبــعــ�ــس املــهــام  ــت ل

مــديــريــة  اأن  ومــــع  ــة.  ــرعــي ــس ــ� ال

ـــت قــبــل  ـــئ ـــس ـــ� ن ــــد اأ املـــــعـــــارف ق

اأن  اإل  �سنني  �سبع  بنحو  التوحيد 

اإىل  بحاجة  كانت  التحية  البنية 

حقيقية  لنطاقة  جبارة  جهود 

�ــســ�ــس  املــوؤ اأدرك  وقـــد  لــلــتــعــلــيــم، 

املعرفية  املــكــانــة  اهلل-  -رحــمــه 

الــوقــت،  ذلــك  يف  مل�سر  الــكــبــرية 

نذاك  اآ ملوكها  مع  لعاقته  وكان 

ــي عــلــى مــ�ــســار  ــجــاب ي انــعــكــا�ــس اإ

الــتــعــلــيــم الــ�ــســعــودي، لـــذا كــانــت 

ليها  اإ الأوىل  ال�سعودية  البعثة 

التي  1928م  1347هـ/  عام  يف 

�سّكلوا  طالبا،   80 نحو  �سمت 

للتعليم  املــهــمــة  الــلــبــنــات  اأوىل 

بـــادنـــا.  الـــعـــايل يف  ــظــامــي  ــن ال

اليوم  بــادنــا  اأن  على  كــًدا  مــوؤ  «

اإىل  املرحلة  تلك  من  انتقلت  قد 

فهي  ــا؛  ــًي عــامل مــتــقــدمــة  مــرحــلــة 

الــعــامــة  ــس  ــدار� ــامل ب الآن  ــزخــر  ت

ــا،  يــ�ــسً واخلـــا�ـــســـة والـــدولـــيـــة اأ

والكليات  اجلامعات  عن  ف�سًا 

بالإ�سافة  واخلا�سة،  احلكومية 

خــارج  لــلــدرا�ــســة  املــبــتــعــثــني  اإىل 

حديثه  الفيفي  د.  ويختم  الباد. 

حيث  اجلامعة،  بجهود  �سادة  بالإ

امللك �سعود متثل  يقول: » جامعة 

بــــرز عــامــات الــرقــي املــعــريف  اأ

لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة، 

كـــرب  قــــدم والأ فــهــي اجلــامــعــة الأ

الــعــربــيــة، وهــي مع  يف اجلــزيــرة 

الإرث  هــذا  اإىل  تــركــن  مل  ــك  ذل

اإىل  بــهــا  يـــوؤدي  بــحــيــث  الــعــظــيــم 

ــادي،  ــري ــراجــع عــن دورهـــا ال ال

الــ�ــســدارة  مــوقــع  ــت يف  بـــل ظــل

ــا،  ــًف ــي ــا وك ــا وعـــاملـــيـــا، كــمًّ ــي عــرب

املا�سي  عامها  يف  نــهــا  اأ ويكفي 

اأكر  خّرجت  1443هـ/2022(  (

وطالبة،  طــالــب  اآلف  �ستة  مــن 

الــتــخــ�ــســ�ــســات، ويف  يف خمــتــلــف 

اجلامعي  التعليم  مراحل  جميع 

دفعة  هــذه  كانت  ذا  واإ والــعــايل. 

هناك  ــان  ك ذا  واإ فــقــط،  واحـــدة 

ــواهــا،  ــرات اجلــامــعــات �ــس ــس عــ�

�س�سات  موؤ اأن  عن  نتحدث  فنحن 

�سنويا  ج  تـُــخـــِرّ ــعــايل  ال الــتــعــلــيــم 

 400  -  300 عـــن  ــقــل  ي ل  مـــا 

هلل  احلمد  وطالبة.  طالب  لــف  اأ

عــلــى نــعــمــة وطــنــنــا الــ�ــســعــودي، 

الــر�ــســيــدة،  قــيــادتــه  نعمة  وعــلــى 

يعي  ـــذي  ال �ــســعــبــه  نــعــمــة  وعــلــى 

ــة.  ــعــاملــي مــهــمــتــه احلــ�ــســاريــة ال

وكــل عــام وقــيــادتــنــا بــخــري، وكــل 

وجمع  ــوطــن،  وال والـــقـــّراء،  عــام 

بخري«. العاملني 

أ.القبيسي: لحظة امتنان وإجالل لوطن يسكن 
الكيان قدم لنا الكثير الوفير

د.زينب: اليوم الوطني يشبه لوحة الموناليزا 
التي الزالت تثير الخيال واأللغاز

اأ. يحيى القبي�سي د. منى املالكي د. زينب اخل�سريي د. ح�سن الفيفي

د.حسن: 
الجامعة تمثل 
أبرز عالمات 

الرقي المعرفي 
للمملكة العربية 

السعودية

د.منى: كل عام 
تتكرر المشاعر 

ذاتها بحب وفخر 
واعتزاز

فهو الحب الذي 
ال يتحول
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د������س�����وه م�����ن ����س���م���ه���م يف ج�������رة ال���ع�������س���ل

ي���ا م���ن ه���داك���م ����س���ال ال���ق���ول وال��ع��م��ل

ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز وخ�����ي�����ل ال�����ع�����ز مل ت����زل

مب���������اء ن�����������وٍر وف�������خ�������ٍر ل����ل����ع���������س����ور ج���ل���ي

����س���ل���م���ان ف���ي���ه م�������س���اء ال�������س���ل���م والأج�������ل

ه���ا ن��ح��ن ن���ع���زف حل���ن ال�����س��ي��ف والأ����س���ل

ف�����ت�����ًى َوَي������������ا ل���ل���ف���ت���ى م������ن ق�����ائ�����د ب��ط��ل

�������س������ق������ور ج�����������ٍو لأه���������������������داٍف ب��������ا زل������ل

ويل امل�������س���ت�������س���ع���ف���ن  ن���������س����رة  يف  واهلل 

ف�����ه�����و ال������ت������م������ام لأم��������������ٍر غ�������ر م���ك���ت���م���ل

زح��ل م��ن  ال��زي��ف  يكت�سيها  ل  وال�����س��م�����س 

ت����رن����و اإل����ي����ه����ا جن�������وم ال�����ك�����ون يف خ��ج��ل

ح���ل���ي وال�����������س�����خ�����ور  ولآيل  ج��������واه��������ٌر 

ط��ل��ل  �����س����ع����ر ول  ب������ا  ه������واه������ا  ي�������س���م���و 

ال��ك�����س��ل ت���رمت���ي احل�������س���ن���اء يف  يف ظ��ل��ه��ا 

ال����غ����زل ت����رن����ي����م����ة  اأن�������������س������ودة احل�������ب يف 

ن���ح���م���ي���ه ب�������ال�������روح والأب���������ن���������اء وامل����ق����ل

واجل�����ل�����ل ال���������س����ل����م  ��������س�������ادة يف  ب������اأن������ن������ا 

ن���زل مل  الأه�����������وال  ح���ا����س���ر  ويف  م����ا�����سٍ 

ب��اجل��ي�����س ل يف خ�����داع احل�����رف واجل��م��ل

احل����������زم اأ��������س�������دق اإن�������ب�������اء م������ن اجل������دل

اأي������ن ال���ع���وا����س���م ب����ل اأي������ن امل�������س���ي���ق وم���ا

ه������ذي ب������اد ال�����ه�����دى وال������دي������ن راي���ت���ه���ا

�������س������رٌح ت����اأ�����س���������س ب����ال����ت����وح����ي����د ف���ار����س���ه

اأ������س�����ط�����ورة ي���ك���ت���ب ال�����ت�����اري�����خ اأح����رف����ه����ا

ت�������������واروا يف ج���ح���وره���م���و ل����ل����ذي����ن  ق������ل 

ت��ع��ج��زن��ا احل��������رب  اأن  ت����ظ����ن����ون  ُك����ن����ُت����م 

وه��������ا حم����م����د ب������ن �����س����ل����م����ان م����وع����دك����م

وه�����ا ج���ن���ود ال����وغ����ى ف�����وق اجل����ب����ال وذي

حت����ق����ي����ق اأم����������ن ال����ي����م����ان����ي����ن غ���اي���ت���ه���م

����س���ي���ح�������س���م الأم�����������ر �����س����ل����م����ان ب��ح��ك��م��ت��ه

م���رت���ق���ٌب ال���ن�������س���ر  وف����ج����ر  اآٍت  واحل��������زم 

اأج�������������ل ت�����������س�����ع ك�����م�����ا ت�����خ�����ت�����ال مم���ل���ك���ة

������س�����ح�����راء ل����ك����ن ح�����ب�����ات ال�������رم�������ال ب��ه��ا

ه������ي ال����ن����خ����ي����ل ل����ك����ل ال����ع����ا�����س����ق����ن ل��ه��ا

ال���������واح���������ة امل�����������اوؤه�����������ا ع�������������ذٌب ت����دف����ق����ه

ت�����ن�����ع�����م�����اً وي�����غ�����ن�����ي ال������ط������ر م���ن���ت�������س���ي���ا

وط��������ٌن ح�����ب�����ن�����ا  ������س�����ع�����ود  اآِل  ظ��������ل  يف 

ف��ل��ي��ع��ل��م اجل���م���ع مم����ن ����س���اء م��ق�����س��ده��م

ن�������س���رب���ه���ا ك������امل������اء  ال������ع������دا  ح��������رب  واأن 

ب�������ددا داره  يف  ي�����ع�����ت�����دي  م�������ن  ن����������دك 

اأج�����������ل ف���������س����ل����م����ان ل�����ل�����ت�����اري�����خ اأع����ل����ن����ه����ا

د. علي بن ضميان العنزي
المشرف على إدارة وتحرير رسالة الجامعة

عاصفة الحزم

الحزم أصدق إنباء من الجدِل

بيض الصفائح ال سود العمائم في

والحق منتصٌر في عودة األمِل

متونهن بيان الجد والخطل

ً


