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الجامعة تحتفي باليوم الوطني المجيد

رعى معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،فعاليات اجلامعة باليوم الوطني الـ 88وتدشني
النشاطات الطالبية للعام الدراسي احلالي 1440-1439هـ ،يوم الثالثاء 1440/1/15هـ املوافق  25سبتمبر ،2018
حتت شعار "رؤية وطن ..ومنظومة قيم".
واشتمل برنامج احلفل عدداً من األنشطة والبرامج والتي تضمنت مسيرة لعشائر اجلوالة وعرض مسرحي بعنوان
(سلوك الطالب) ،كما مت تخصيص لوحة جدارية لتدون عليها كلمات يف حب الوطن ،وشهدت االحتفالية تكرمي قوات
الطواريء ،بتقدمي درع لسعادة قائد قوات الطواريء اخلاصة مبحافظة جدة العميد بندر بن مضحي العاكور نظير
جهودهم وتفانيهم يف الدفاع عن الوطن.

www.kau.edu.sa

اليوم الوطني
مؤشر صادق
للوحدة الوطنية
اليوم الوطني لألمة ،معيار ملدى وطنية الشعب ،املعني
باالحتفاء به ،ومدى ارتباطه بأرضه وقيادته – أياً كانت
هذه األمة  .إذ إنه اليوم الذي يرمز إلى استقالل الوطن
وحريته  ،ومؤشر ملدى التحام الشعب بقيادته يف ظل وحدة
وطنية متميزة ،نتاجها األمن واألمان واالستقرار والرخاء
ألفراد األمة كافة.
والشك أن اليوم الوطني ململكتنا الغالية واالحتفال به إمنا
هو احتفال مبعاني التوحيد الذي رفع لواءه امللك املؤسس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( طيب اهلل ثراه ) منذ
أكثر من مائة عام وحتديداً يف اخلامس من شوال 1319هـ
املوافق  15يناير 1902م  ،فكان توحيد أرجاء البالد على
يديه ملحمة بــل مالحم تاريخية أدت إلــى وضــع حجر
األساس لهذه الطفرات التنموية والتقدمية التي شهدتها
بالدنا يف كل العهود بــدءاً من عهد التوحيد ،عهد امللك
املؤسس ( طيب اهلل ثراه ) ،ومــروراً بعهود ملوك اململكة
السابقني أبناء امللك املؤسس البررة ( رحمهم اهلل جميعاً)،
ووص ــوالً إلــى هــذا العهد الــزاهــر ،عهد خــادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده
األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ( حفظهما اهلل ) .
فينبغي أال يكون االحتفال بهذا اليوم الوطني فقط ذكرى
جميلة ملناسبة عظيمة تتخللها أهازيج الفرح واالحتفاالت
اجلماعية واملجتمعية ،بل ينبغي أن نعمل على حتسس
مواطئ أقدامنا ونراجع ما قدمنا لهذا الوطن ،وأن يسأل
كل منا نفسه  :هل هو جدير باالنتماء لهذا الكيان السعودي
األشم ؟ وهل هو مقتنع بأنه قد قدم لهذا الوطن مايجعله
جديراً باالنتماء إليه ؟
فمن هذا املنطلق كان لزاماً على كل من شرفه اهلل باالنتماء
إلى هذه األرض الطاهرة أن يضع نصب عينيه مراعاة
حرماته ،وعلى رأسها مبادئ هذا الدين القومي ،فض ً
ال
عن األعراف والتقاليد واملبادئ التي وضع أسسها امللك
املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ( رحمه اهلل )،
حتى ال نحيد عن الطريق التي ارتكز عليها يف كل خطواته
يف معارك التوحيد وميادين التحرير.
أ .د .عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
مدير اجلامعة

يف داخل العدد ..
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الدرعية ..بوابة التاريخ السعودي
قيادات الجامعة يسطرون مشاعرهم نحو
يوم الوطن
معهد اللغة اإلنجليزية يج ّسد اإلنجازات
النهضوية للمملكة بمعرضًا تعريفيًا
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أخبار اجلامعة | العدد 1098

تضم  4ماليين وثيقة و 5000مخطوط..

بإعـــان توحيـــد البـــاد وتســـميتها بإســـم اململكـــة العربية
الســـعودية ،يوم اخلميـــس  21جمادى األولى عـــام 1351هـ
املوافـــق  23ســـبتمبر 1932م  ،وتـــوج هـــذا اإلعـــان جهود
امللـــك عبـــد العزيـــز الراميـــة إلـــى توحيد البالد وتأســـيس
دولـــة راســـخة تقـــوم على تطبيـــق أحـــكام القرآن والســـنة
النبوية الشـــريفة ،وبهذا اإلعالن أصبحت الرياض عاصمة
اململكـــة العربية الســـعودية التي أصبحـــت دولة عظيمة يف
رســـالتها وإجنازاتهـــا ومكانتها اإلقليميـــة والدولية .
ووظفـــت الـــدارة عبـــر مشـــروعها التوثيقي مبناســـبة مرور
 200عـــام علـــى اختيار الرياض عاصمة للدولة الســـعودية،
لغـــة الصـــورة وتسلســـل األحـــداث واحلقـــب الزمنيـــة على
مدينـــة الريـــاض ،إلـــى أن أصبحت اليوم واحدة من أســـرع
مـــدن العالـــم يف النمـــو واإلزدهـــار ،محققـــة يف عهد خادم
احلرمـــن الشـــريفني امللك ســـلمان بـــن عبدالعزيز وســـمو
ولـــي عهـــده األمـــن -حفظهمـــا اهلل -مســـتوى عاليـــاً من
التطـــور يف شـــتى املجاالت .
وأنهـــت دارة امللـــك عبدالعزيز عبر هذا املشـــروع واحملتوى
اإلثرائي الســـرد املعريف ملا تشـــهده مدينة الريـــاض حالياً،
مـــن طفـــرة كبيـــرة ونهضة عمرانيـــة ،مبا يضمن املســـتقبل
املشـــرق ألبنـــاء الوطـــن ويحقق الفائـــدة لألجيـــال القادمة
ويؤمـــن لهـــا العيـــش الرغيد حتت مظلـــة القيادة الرشـــيدة
أيدها اهلل .

دارة الملك عبدالعزيز ..موسوعة التاريخ والحضارة
وذاكرة تراث تأسيس المملكة

قواعد معلوماتية

توصـــف دارة امللـــك عبدالعزيز بأنها احلـــارس األمني على
ذاكـــرة التاريـــخ واحلضـــارة وذاكرة تـــراث تأســـيس اململكة
العربيـــة الســـعودية ،ومصدر مهـــم لرفد األجيـــال املتعاقبة
علـــى مر العصور بتـــراث أجدادهم وحضارتهـــم ،وتعريفهم
باإلجنـــازات احلضارية واالنســـانية التـــي حققوها يف تلك
احلقبة مـــن الزمن .
وتقـــدم دارة امللـــك عبدالعزيـــز منذ تأسيســـها عـــام 1392
هــــ ،خدمة كبيـــرة لتاريـــخ وجغرافية وآداب وتـــراث اململكة
العربيـــة الســـعودية ،فقد قامت بتحقيق الكتـــب التي تخدم
تاريـــخ اململكـــة العربيـــة الســـعودية وجغرافيتهـــا وآدابهـــا
وآثارهـــا الفكريـــة والعمرانيـــة ،وطبعها وترجمتهـــا ،وتاريخ
وآثـــار اجلزيرة العربية والدول العربية واإلســـامية بشـــكل
عـــام ،واعـــدت بحوث ودراســـات ومحاضـــرات وندوات عن
ســـيرة امللـــك عبد العزيـــز خاصة ،وعـــن اململكـــة وحكامها
وأعالمهـــا قدميـــاً وحديثـــاً ،واحملافظة على مصـــادر تاريخ
اململكة وجمعه ،وإنشـــاء قاعدة تذكاريـــة تضم كل ما يصور
حيـــاة امللك عبد العزيـــز الوثائقية ،وآثار الدولة الســـعودية
منـــذ نشـــأتها ،وخدمـــة الباحثـــن والباحثـــات يف مجـــال
اختصاصـــات الدارة.
وتقـــود دارة امللـــك عبدالعزيز حراكاً ثقافيـــاً إلظهار القيمة
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احلضاريـــة والثقافية للمملكة ،فقـــد اهتمت برصد التراث
احلضـــاري والثقـــايف والعلمـــي من خـــال الكتـــب والصور
النـــادرة ،واملخطوطات إضافة إلى املـــواد الفيلمية املتنوعة،
وتقـــوم بدعـــم أصحـــاب الوثائـــق واملخطوطـــات وتوجيـــه
بوصلتهـــا للمشـــروعات املتخصصـــة واألخـــذ بـــكل جديـــد
وحديـــث يف اجلوانب املختلفة ألنشـــطتها وأهدافها ورؤيتها
املســـتقبلية ،إضافـــة إلـــى محافظتهـــا على نحـــو  4ماليني
وثيقـــة و 5000مخطوط.
وشـــهدت الـــدارة حالـــة تطوير مســـتمرة يف ظـــل توجيهات
ورعايـــة خـــادم احلرمـــن الشـــريفني امللـــك ســـلمان بـــن
عبدالعزيـــز -يحفظـــه اهلل -الـــذي يرأس مجلـــس إدارتها،
وتزخـــر عضويتهـــا بالعديـــد مـــن املؤسســـات التعليميـــة
والثقافيـــة ذات العالقـــة حتـــى تســـهل عمليـــة تبـــادل
املعلومـــات ،لتبقـــى أول مؤسســـة ســـعودية رســـمية ،تعنـــى
باملصـــادر التاريخيـــة مـــع التركيـــز علـــى النمـــو والتطـــور
وزيـــادة اإلنتاج والعمل بشـــكل مؤسســـاتي منظـــم لصناعة
الرســـالة التـــي متـــزج بـــن العلميـــة املوضوعيـــة والوطنية
وتســـاند الـــدارة التي تعد مـــآال للباحثني ومـــأوى للمصادر
التاريخيـــة ،خلدمـــة مختلف الباحثني مـــن الداخل واخلارج
الجتاههـــا يف التعدديـــة يف املصادر ،موظفـــة أحدث الطرق

والوســـائل للحفـــاظ على الوثائق واملخطوطـــات يف اململكة.

مشروع توثيقي

أطلـــق دارة امللـــك عبدالعزيـــز مؤخـــراً مشـــروعاً توثيقيـــاً
مبناســـبة مـــرور  200عـــام على الريـــاض عاصمـــة للدولة
الســـعودية ،وهـــو يف شـــكل خرائـــط وصـــور ومخطوطـــات
ومعلومـــات علـــى موقعهـــا اإللكترونـــي وحســـابات الـــدارة
الرســـمية على املنصات يف وســـائل التواصـــل اإلجتماعي .
ورصـــدت الـــدارة خـــال هـــذا احملتـــوى القيمـــة التاريخية
واجلغرافيـــة والسياســـية للريـــاض ،كعاصمـــة واكبـــت قيام
اململكـــة العربيـــة الســـعودية وتوحيـــد البالد علـــى يد امللك
عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن  -طيـــب اهلل ثـــراه  ،-حيـــث
مـــرت الرياض بأحـــداث ذات أهمية تاريخيـــة نظراً ملوقعها
اجلغـــرايف املتميـــز والعوامل الطبيعية التـــي حباها بها اهلل
وســـاهمت يف هـــذا التميـــز ،وهـــو ما يشـــير إلى تســـميتها
بإســـم الرياض ،مســـتعرضة احلقـــب التاريخيـــة التي مرت
بهـــا املدينـــة وصـــوالً للمملكـــة العربيـــة الســـعودية التـــي
تأسســـت علـــى يد امللـــك عبد العزيـــز بن عبـــد الرحمن -
رحمـــه اهلل  -يف عـــام 1319هــــ .
وعرضـــت الـــدارة عبـــر هذا احملتـــوى صدور األمـــر امللكي

حتتـــوي دارة امللـــك عبدالعزيـــز على  12قاعـــدة معلوماتية
هي :قاعـــدة معلومات األحـــداث التاريخية :وتشـــتمل على
رصـــد تاريخـــي ألحـــداث اململكـــة العربيـــة الســـعودية منذ
تاريـــخ بداية تأسيســـها على يد امللك عبـــد العزيز -يرحمه
اهلل -إلـــى وقتنا احلالي .وقاعدة معلومات الســـير الذاتية:
وحتتوي على معلومات متكاملـــة عن الباحثني واألكادمييني
املهتمـــن بالتاريـــخ لتكون مرجعـــاً تاريخياً مهماً.
وقاعـــدة كشـــاف صحيفـــة أم القـــرى ،وقاعـــدة كشـــاف
صحيفـــة صوت احلجـــاز :وكالهما ميكن الباحث بســـهولة
البحـــث عـــن طريـــق رقـــم وتاريـــخ العـــدد وعنـــوان املقالة
واألعـــام التـــي ذكـــرت يف املقالـــة أو مـــن خـــال تصنيفها
املوضوعـــي .
وهنـــاك أيضـــاً قاعـــدة املخطوطـــات الوطنيـــة :وحتتـــوي
علـــى معلومـــات تفصيليـــة عـــن املخطوطـــات مثـــل عنـــوان
املخطوطـــة وعنوانهـــا الفرعـــي واســـم مؤلفهـــا واملوضـــوع
الرئيســـي والفرعي لها وبداية املخطوطـــة ونهايتها وجميع
تفاصيلهـــا .
وقاعـــدة معلومـــات التاريـــخ الشـــفهي :وتتضمـــن بيانـــات
متكاملـــة عـــن املقابلـــة التـــي أجريـــت مـــع الراوي وتشـــمل

كل مـــا ذكر عن األشـــخاص واألماكن والهيئـــات واألحداث
والدول ذات العالقـــة ورؤوس موضوعات املقابلة باإلضافة
إلى النـــص الكامـــل للمقابلة.
وتضـــم الـــدارة قاعـــدة معلومـــات الصـــور التاريخيـــة:
وحتتـــوي علـــى معلومـــات تفصيلية عـــن الصـــور التاريخية
تشـــمل عنـــوان الصـــورة ونوعهـــا ومقاســـاتها واألشـــخاص
والهيئـــات واألماكن ذات العالقـــة بالصورة ومصدر الصورة
وتصنيفهـــا املوضوعـــي.
وقاعـــدة معلومـــات الوثائـــق التاريخيـــة :وتشـــمل القاعـــدة
جميـــع املعلومـــات التفصيليـــة عـــن الوثيقـــة باإلضافـــة
خلاصيـــة البحـــث عـــن الوثيقـــة من خـــال عنـــوان الوثيقة
أو األعـــام أو األماكـــن أو الهيئـــات التـــي ذكـــرت بهـــا أو
مـــن خـــال تصنيفهـــا املوضوعي مـــع ربط الوثيقة بســـجل
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األحـــداث الوطنـــي .
وقاعـــدة امللـــك عبد العزيـــز يف الوثائق األجنبيـــة :وحتتوي
علـــى رصـــد جلميـــع بيانـــات الوثائـــق األجنبيـــة وميكن من
خـــال هـــذه القاعـــدة للباحـــث أن يبحث عـــن الوثيقة التي
يريدهـــا عـــن طريق العنوان واألعـــام أو عن طريق ملخص
الوثيقـــة أو مـــن خالل تصنيفهـــا املوضوعي .
ومـــن القواعـــد التـــي تضمهـــا دارة امللـــك عبدالعزيـــز بني
جنباتهـــا ،قاعـــدة معلومات مجلة الدارة :وتشـــتمل القاعدة
علـــى جميـــع أعـــداد املجلـــة التي صـــدرت منذ تأسيســـها
مـــع معلومـــات تفصيليـــة عـــن كل عـــدد ومحتوياتـــه ميكـــن
مـــن خاللهـــا البحـــث باســـم املؤلـــف والعنـــوان والتصنيف
املوضوعـــي واألســـماء واألماكن التي ذكـــرت يف البحث مع
صـــورة الغالف.
وقاعـــدة املعلومات املتحفية :وتتضمن رصـــداً كام ً
ال للمواد
املتحفيـــة املوجـــودة يف الـــدارة ســـواء املعروضـــة أو غيـــر
املعروضـــة وتشـــمل توثيقاً كام ً
ال للمـــواد وميكن البحث بكل
ســـهولة عـــن أي مـــادة موجودة ســـوا ًء عن طريق االســـم أو
التصنيـــف أو أي كلمـــة موجودة يف ملخـــص املادة  .وقاعدة
معلومـــات امللـــك عبد العزيـــز يف الصحافة..وتشـــتمل هذه
القاعـــدة علـــى مـــا ذكر عـــن امللك عبـــد العزيـــز من خالل
الصحافـــة العربيـــة والعامليـــة ،وكذلـــك الســـعودية وميكـــن
للباحـــث مـــن خـــال هـــذه القاعـــدة البحـــث عـــن بيانـــات
املقالـــة الصحفيـــة بداللـــة العنـــوان واملؤلـــف واألعـــام
واألماكـــن والهيئـــات التـــي ذكـــرت فيهـــا والدول التـــي لها
عالقـــة باملقالـــة وكذلـــك عن طريـــق مصـــدر املقالة .

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ
ﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺤﻮﺙ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻟﺠ��ﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

 5000ﻣﺼﺪﺭ ﺷﻔﻬﻲ

 4ﻣﻼ�ﻴﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ

 5000ﻣﺨﻄﻮﻁ

 200ﺃﻟﻒ ﺻﻮﺭﺓ
ﻓﻮﺗﻮﺟ�ﺍﻓﻴﺔ

 9ﺁﻻﻑ ﻣﺎﺩﺓ
ﻓﻴﻠﻤﻴﺔ

ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻓﻲ  100ﻋﺎﻡ

ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺠ��ﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌ�ﺍﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻴﻨﺎﺀ

ﻣ�ﺍﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎ��ﺨﻴﺔ

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ

 400ﺇﺻﺪﺍﺭ

 15ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻭ�ﺮﺗﺒﻂ ﺑـ 6ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ
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عاصمة السعودية األولى ومقر الحكم..

الدرعية ..بوابة التاريخ السعودي بكل ما فيه من أحداث وقصص
يف ذكرى اليوم الوطني ووسط احتفاالت وابتهاج أبناء اململكة العربية السعودية بيوم توحيد البالد ،يسترجعون بذكرياتهم ما قدمه األجداد من تضحيات يف
سبيل قيام هذه الدولة املباركة ،التي متثل حالي ًا ركيزة هامة يف قلب العالم ،فمن الدرعية وضعت لبنة تأسيس الدولة السعودية األولى وكانت عاصمة لها ،ولقد
شكلت منعطف ًا تاريخي ًا يف اجلزيرة العربية ،بعد أن ناصر اإلمام محمد بن سعود دعوة التجديد الديني التي نادى بها الشيخ املجدد محمد بن عبد الوهاب عام
1157هـ (1744م ) ،فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر احلكم والعلم ،واستمرت كذلك إلى أن اختار اإلمام تركي بن عبد اهلل الرياض مقر ًا جديد ًا للحكم وذلك
عام 1240هـ (1824م).

الرابعة والثالثني املنعقد يف مدينة برازيليا بالبرازيل يف 29
يوليو 2010م؛ ليصبح احلي املوقع السعودي الثاني الذي يتم
تسجيله يف قائمة التراث العاملي بعد اعتماد تسجيل موقع
احلجر (مدائن صالح).

عناوين المجد في تاريخ نجد

وتعتبر الدرعية بوابة التاريخ السعودي بكل ما فيه من
أحداث وقصص ،تختزن مسيرة اململكة العربية السعودية
على مر العصور واألزمان ،حيث نشأت على ضفاف وادي
حنيفة وارتبطت به حضارياً وبيئياً مما أوجــد نوعاً من
التفاعل اإليجابي بني اإلنسان والبيئة ،أثر بدوره يف النشاط
اإلنساني والوضع االجتماعي للمنطقة ،فأصبحت الدرعية
منوذجاً ملجتمع الــواحــات يف البيئات الصحراوية ،ولقد
جسدت الدرعية من خالل ذلك التفاعل الهوية الثقافية
للمنطقة فأضحت رمز أصالتها وعنوان حضارتها.
واشتهر أئمة الدولة السعودية األولى بالعلم والعدل واحلزم
وااللتزام بالقيم الدينية والتمسك بروح العقيدة اإلسالمية
والعادات والتقاليد احلميدة فاستتب األمن وعاش الناس
مطمئنني يف حياتهم ،آمــنــن على أرواحــهــم وأمالكهم
وجتارتهم ،وخضعت لنفوذ الدرعية معظم أجــزاء جزيرة
العرب ،وشملت بالد العارض واألحساء والقصيم وجبل
شمر ومكة واملدينة واحلجاز وجنوب الطائف وأراضــي
تهامة اليمن.
حظيت الدرعية التاريخية بدعم ورعاية كرمية من خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يحفظه اهلل -منذ أن كان أمي ًرا ملنطقة الرياض ،وامتداهتمام أمراء منطقة الرياض بها؛ ملا متثله من مكانة وطنية
وتراثية وثقافية .وتتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
مسؤولية تنفيذ برنامج تطوير الدرعية التاريخية بالتعاون
مــع اجلــهــات ذات الــعــاقــة ،وعلى رأســهــا الهيئة العامة
للسياحة والتراث الوطني ،ومحافظة الدرعية ،ودارة امللك
عبدالعزيز.

وضع لبنة التأسيس

وتكمن أهمية الدرعية التاريخية يف كونها املــرآة األولى
التي قدمت صورة حقيقية عن قوة وشموخ اململكة العربية
السعودية ،وترتبط الدرعية التاريخية بذكرى تأسيس
الدولة السعودية األولى ،ففي العام 1157هـ1744/م بدأت
مرحلة تاريخية جديدة للدرعية ولشبه اجلزيرة العربية
عموماً حني اتفق اإلمام محمد بن سعود أمير الدرعية مع
الشيخ محمد بن عبدالوهاب على نشر الدعوة السلفية
ومتخض عن هذا االتفاق ما سمي بـ "اتفاق الدرعية" الذي
كان إعالناً بقيام الدولة السعودية األولى.
وحتــتــوي الــدرعــيــة على املــاضــي اجلميل لنجد القدمية
بتكوينها املعماري املتميز خالل هذه احلقبة الزمنية ،ومن
أهم آثار الدرعية قصر سلوى ،وسور الطريف وهو سور
كبير عليه عــدد من األبــراج الضخمة للمراقبة ،وهناك
مواقع تاريخية أثرية أخرى تشهد اقباالً كبيراً من الزوار
يف مواسم متعددة من العام .وهناك أيضاً مسجد الظويهرة
وهو واحد من أهم املساجد التي توجد بالدرعية التاريخية
املبني بالطوب الطيني ،ووجــوده شاهد على ما كان عليه
املسجد النجدي التقليدي.
تضم الدرعية مجموعة من األحياء التراثية املهمة ،منها
(حي البجيري) الذي مت حتويله إلى بوابة ثقافية وخدمية
للدرعية عبر إنشاء وإقامة الساحات وامليادين ،ودعمها
بالطرق واملمرات احلديثة واملداخل واملواقف ،مبا ينسجم
مع أهمية احلي الوطنية والتاريخية والثقافية .ويضم احلي
مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الثقافية التي تعنى

بتقدمي تراث الشيخ العلمي والفكري ،واالهتمام بالدراسات
العقدية والدعوية املتخصصة ،وخدمة الباحثني يف مجالها.
وتُعد من املؤسسات الثقافية الكبرى.
وهناك (حي سمحان) ،ويتشكل به عدد من املباني الطينية
التراثية .وأيضاً يوجد (حي الطريف) ،الذي يعد من أهم
معالم الدرعية التاريخية؛ الحتضانه املباني والقصور
التاريخية ،وضمه معظم املباني اإلداريــة يف عهد الدولة
السعودية األولى .وتتكامل فيه الشواهد واآلثار املعمارية
والبيئة الطبيعية ضمن أســس وضــوابــط ،تعنى مبفهوم
احملافظة والترميم بطريقة مت ِّكن الزائر من قراءة تاريخ
املــوقــع ،ومعايشة األح ــداث التي جــرت عليه ،واستشعار
قيمته األثرية واحلضارية يف إطار ثقايف ترويحي مشوق.
وسيتم إنشاء متحف الدرعية بقصر سلوى بحي الطريف،
الــذي يركز يف رسالته على إظــهــار اجلــانــب السياسي،
وتأسيس الدولة السعودية األولى ،وتاريخ األئمة وإجنازاتهم.
ومتحف احلياة االجتماعية الــذي يعرض جوانب احلياة
اليومية ،والعادات والتقاليد واألدوات املستخدمة يف مرحلة
ازدهار الدولة السعودية األولى .واملتحف احلربي الواقع
بالقرب من قصر ثنيان بن سعود .ومتحف التجارة واملال
ميا ،ومعالم
الذي يتضمن احلالة االقتصادية يف الدرعية قد ً
التجارة والعمالت واملوازين واألوقاف .ومتحف اخليل الذي
يع ِّرف الزوار باخليول العربية وطرق رعايتها
وألهمية هــذه األحــيــاء وقيمتها التاريخية متــت موافقة
جلنة التراث العاملي على تسجيل حي الطريف يف الدرعية
التاريخية يف قائمة التراث العاملي التابعة لليونسكو ،وذلك
خالل اجتماع جلنة التراث العاملي باليونسكو يف دورته

وتعرف الدرع ّية بغناها باملظاهر الطبيع ّية اخل ّ
البة ،حيث
ّ
تكثر الروافد والشعاب ،واألراضي اخلصبة التي تتحلى بها،
ما يجعلها ذات معالم تراث ّية بيئ ّية ،إذ حتتوي على الكثير
ري
من املعالم العمران ّية لإلنسان ،من دور وأنفاق وأنظمة ّ
و ُقرى زراع ّية ينتشر بها زراعة احملاصيل الزراعية من متور
وحبوب وقمح وشعير باإلضافة للفواكه واخلضار ،وغير
ذلك من املنجزات اإلنسان ّية احلضر ّية الداعمة الستقراره.
وقد أسهب بعض املؤرخني يف وصف ما كانت عليه الدرعية
عندما كانت حاضرة وقــاعــدة للدولة السعودية األولــى،
فكان بالدرعية نشاط جتاري وصناعي مزدهر؛ حيث كانت
تص ّدر اخليول واجلمال والتمور وتستورد األقمشة واحلرير
واألسلحة ،كما كان بها حرفيون متخصصون ،وكان الداخل
يف سوقها ال يفقد أحدا من أهل األقطار األخرى من اليمن
وتهامة واحلجاز وعمان والبحرين وفــارس ومصر وبادية

الشام وتركيا ،وكانت العمالت األجنبية يف أسواقها من
الريال الفرنسي ،والبقشة واألحمر واحملمدي والزر.
ووفقاً لكتاب (عناوين املجد يف تاريخ جند) للمؤرخ ابن
بشر الذي وصف الدرعية يف كتابه عند قدومه إليها يف
القرن التاسع عشر قائ ً
ال" :رأينا الدرعية خالل فترة سعود
بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ،رحمهم اهلل عليهم،
وممتلكات الشعب ،واألسلحة املزينة بالذهب والفضة كانوا
ميتلكون خيوالً جميلة وجماالً عمانية صغيرة وثياباً متقنة
وفاخرة ومثل هذه احلدائق ال ميكن عدها أو وصفها.
نظرت إلى سوقها يف يوم من األيــام .وكنت على األرض
املرتفعة ،وكــان يف القصر املــعــروف باسم الــبــاتــن ،بني
املنازل الغربية التي عاش فيها آل سعود والتي كانت تعرف
باسم الطريف ،واملنازل الشرقية ،التي كانت تعرف باسم
البجيري ،التي عاش فيها أبناء الشيخ عبد الوهاب ،رأيت
سوقاً للنساء على اجلانب اآلخر ،مع كل الذهب والفضة
واألسلحة واجلمال واألغنام واملاعز ،والصفقات العديدة
للبيع والــشــراء ،كــان هناك محال جتارية على اجلانبني
الشرقي والغربي وكان لديهم مجموعة متنوعة من املالبس
والقماش واألسلحة التي هي أبعد من الوصف احلمد هلل
الذي بقي سلطانه ومملكته".

تطوير الدرعية

منوذجا
يسعى برنامج تطوير الدرعية التاريخية إلى جعلها
ً
لعمران الواحات من خالل العمل على توازن حجم التطوير
مع اإلمكانات البيئية يف املنطقة ،وفق عدد من احملددات
العامة الضابطة ملراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ ،مع
رئيسا يف التنمية.
مراعاة جعل اإلنسان محو ًرا
ً
والهتمام حكومة خــادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -بالتراث واحلرص على توفير
متنفس لسكان مدينة الرياض وما حولها ،ذي طابع أثري
وقيمة متميزة ،صدر األمــر امللكي السامي بإنشاء هيئة
تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل.-
ومــن املؤمل أن تفوق مساحة مشروع هيئة تطوير بوابة
الدرعية املليون وخمس مئة ألف متر مربع ،وتضم املدينة
أضخم مشروع سياحي ثقايف حيوي ،إضافة إلــى أكبر
متحف إسالمي يف الشرق األوسط .كما أن هناك مدينة
طينية تشمل مكتبة امللك سلمان وأسواقا ومجمعات جتارية
ومطاعم ومــواقــع احــتــفــاالت ،وستكون مــشــروعـاً حيوياً
ومقصداً لسكان وزوار مدينة الرياض.

الدرعية
■
■ مؤسسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الثقافية التي تعنى بتقدمي تراث
تضم الدرعية حي البجيري البوابة اثقافية واخلدمية للدرعية
الشيخ العلمي والفكري

■
■ حي الطريف الذي يعد من أهم معالم الدرعية التاريخية
■ متحف احلياة االجتماعية الذي يعرض جوانب احلياة اليومية
حي سمحان يتشكل به عدد من املباني الطينية التراثية

■

إنشاء متحف الدرعية بقصر سلوى بحي الطريف ويركز يف
رسالته على تأسيس الدولة السعودية األولى وتاريخ األئمة وإجنازاتهم

■
قدميا
■ متحف التجارة واملال الذي يتضمن احلالة االقتصادية يف الدرعية
ً
املتحف احلربي الواقع بالقرب من قصر ثنيان بن سعود

■

ومعالم التجارة والعمالت واملوازين واألوقاف
يعرف الزوار باخليول العربية وطرق رعايتها
متحف اخليل الذي ِ ّ
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تنوعت القرارات بين اقتصادية وترفيهية ومكتسبات للمرأة..

السعودية 1439هـ إنجازات تسطر على صفحات التاريخ بأحرف من نور

ينقضي عام ويأتي عام جديد ليسطر يف صفحاته إجنازات
هذه البالد بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمني ـ حفظهما اهلل
ـ على مختلف الصعد احمللية والعربية واإلسالمية والدولية.
فها هي شهور هذا العام 1439هـ وأيامه طويت صفحاتها
واستقبل الوطن عا ًما جدي ًدا مع أمل متجدد دائ ًما إلنسان
هذه البالد املباركة مبستقبل ميأله اخلير والسالم وعزمية
على عمارة األرض بالعطاء واإلجنازات.
وانطوي العام الهجري 1439هـ وقد سجل للمملكة العربية
السعودية العديد من املنجزات التي سيحفظها التاريخ
املعاصر بأحرف من نور خلادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل احلزم والسالم
واألمن.
ّ
وقد متكن خادم احلرمني الشريفني  -حفظه اهلل  -بحنكته
ومهارته يف القيادة من تعزيز دور اململكة يف الشأن اإلقليمي
والعاملي سياسياً واقتصادياً  ،وأصبح للمملكة وجودا أعمق
يف احملافل الدولية ويف صناعة القرار العاملي ،فشكلت
عنصر دفــع قــوي للصوت العربي واإلســامــي يف دوائــر
احلوار العاملي على اختالف منظماته وهيئاته ومؤسساته .
وإدرا ًكا من اململكة العربية السعودية ملسؤولياتها نحو املجتمع
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الدولي ،ونظ ًرا ملا متر به املنطقة من أزمــات وصراعات
ضاعفت الدبلوماسية السعودية جهودها على الساحتني
اإلقليمية والدولية عبر انتهاج احلــوار والتشاور وتغليب
صوت العقل واحلكمة يف سبيل درء التهديدات واألخطار
واحليلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة األوضاع وجتنب
الصراعات املدمرة وحل املشكالت بالوسائل السلمية ،
انطال ًقا من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف وما متليه علينا
قيمنا العربية واإلنسانية.
ومــن أب ــرز املــنــجــزات الــتــي حققها الــوطــن خــال العام
الهجري املنصرم ،إعالن سمو ولي العهد عن مشروع "نيوم
احلضاري العمالق" ،كما أعلن صندوق االستثمارات العامة
توقيع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس
مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة ،عقد تعيني
الدكتور كالوس كلينفيلد ملنصب الرئيس التنفيذي لـ"نيوم"،
وهــو الرئيس التنفيذي ورئــيــس مجلس اإلدارة السابق
لشركتي ألكوا ،ووأركونيك.
ورعــى خـــــادم احلـرمـني الشـريـفني الـملك سـلمان بـن
عـبد الـعزيـز آل سعود -يحفظه اهلل -حفل وضع حجر
األساس ملشـروع (الـقديـة) ،الوجهة الترفيهية والـريـاضـية

والـثقافـية اجلـديـدة فـي الـمملكة ،الـتي سـيتم إنشاؤها
غـرب الـعاصـمة السعودية الــريــاض ،من أجــل مواصلة
مسيرة التقدم والتطوير والنهوض احلضاري واإلنساني
لتبلغ اململكة املكانة الالئقة بها بني األمم .
وأيضاً صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام املرور
والئحته التنفيذية مبا فيها إصــدار رخــص القيادة على
الــذكــور واإلن ــاث على حد ســواء .بجانب السماح للمرأة
بدخول مالعب كرة القدم.
ودشن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود  -حفظه اهلل  -يف قصر السالم بجدة ،مشروعات
(الطائف اجلــديــد) التي تضم مطار الطائف اجلديد،
ومدينة سوق عكاظ ،وواحة التقنية ،والضاحية السكنية،
واملدينة الصناعية ،واملدينة اجلامعية.
ومن املنجزات أيضاً صدور أمر ملكي بإنشاء صندوق باسم
"صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس
الوزراء.
وأيضاً ،كشفت البعثات السعودية الدولية العاملة يف منطقة
تبوك بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني,
عن العثور على عدد كبير من األدوات والنقوش األثرية
والوحدات املعمارية يف ثالثة مواقع مبنطقة تبوك تعود

حلضارات مختلفة تبدأ من العصر احلجري وحتى العصر
اإلسالمي .
ونال تسعة مخترعني سعوديني وسعوديات  21ميدالية نظير
عشرة اختراعات مسجلة يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية شاركوا بها يف مسابقة معرض "وارســو" العاملي
لالختراعات املقام يف جمهورية بولندا .
وصنف تقرير مجموعة البنك الــدولــي اململكة العربية
السعودية من بني أفضل  20بلداً إصالحياً يف العالم،
والثانية من بني أفضل البلدان ذات الدخل املرتفع ودول
مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصالحات حتسني مناخ
األعمال .وصنفت مؤسسة تومسون رويترز (سابك) ضمن
أفضل  100شركة قيادية يف مجال الطاقة عاملياً ،بعدما
اعتمدت معايير محددة للشركات التي تدخل يف التصنيف،
شملت ثمانية معايير رئيسة وهي  :األداء املالي ،واإلدارة
وثقة املستثمرين ،واملخاطرة واملرونة ،واالمتثال القانوني،
واالبتكار ،واملسؤولية االجتماعية ،والتأثير البيئي ،والسمعة.
ووجــه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن
ّ
عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء املشرف
العام على نادي اإلبل بتنفيذ سباقات الهجن لهذا العام
ضمن مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل وإنشاء مضمار خاص
لذلك بأعلى املستويات يف القرية السعودية لإلبل.
ووقعت الهيئة امللكية للجبيل وينبع يف املركز الرئيس للهيئة
بــالــريــاض )30( ،اتفاقية لتخصيص مــواقــع ملشروعات
استثمارية صناعية وجتارية يف كل من اجلبيل وينبع ورأس
اخلير الصناعية بقيمة جتــاوزت ( )18مليار ريــال ،كما
أبرمت ( )10عقود جتاوزت قيمتها اإلجمالية مليار ريال،
تستهدف إنشاء وتطوير بنى حتتية لذات املدن تتمثل يف
تشييد وحــدات سكنية ومرافق تعليمية ومحطات للمياه
وطــرق وشبكات للكهرباء واالتــصــاالت وصيانة للطرق
وتقدمي خدمات تصميمية ملجمع صناعة السفن.
وشهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه اهلل-
يف مدينة سياتل األمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس
مــشــروع مشترك يهدف إلــى توطني أكثر مــن  55%من
الصيانة واإلصالح وعمرة الطائرات احلربية ذات األجنحة
الثابتة والطائرات العمودية يف اململكة العربية السعودية،
باإلضافة إلى نقل تقنية دمج األسلحة على تلك الطائرات
وتوطني سلسلة األمداد لقطع الغيار داخل اململكة ،وذلك
حتقيقاً لرؤية اململكة  2030وإعالن سموه توطني  50%من
اإلنفاق العسكري بحلول عام .2030
ومن منجزات الوطن خالل العام الهجري املنصرم ،منح
وزارة العدل  59امرأة رخصة مزاولة مهنة احملاماة  ،ليرتفع
إجمالي احملاميات يف اململكة إلى  244محامية.
وشهد الوطن أيضاً يف املجال الترفيهي إعادة فتح السينما
يف اململكة بعد عقود من إغالقها ،وترتب على ذلك فوز

شركة "فــوكــس سينما" التابعة ملجموعة ماجد الفطيم
بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما يف اململكة ،ومت
منحها الرخصة من معالي وزير الثقافة واإلعــام رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع الدكتور
عواد بن صالح العواد .وتستثمر مجموعة الفطيم  2مليار
ريال يف قطاع السينما الفتتاح  600شاشة عرض سينمائي،
وتوفير  3آالف فرصة عمل يف اخلمس سنوات املقبلة،
لتحقيق أهــداف رؤيــة اململكة  2030يف تنويع االقتصاد
واإلنتاج احمللي.
كما وقع صندوق االستثمارات العامة مع شركة " Six Flags
" الرائدة عاملياً يف املتنزهات الترفيهية ،اتفاقية لتطوير
وتصميم منتزه يحمل عالمتها التجارية ،حيث سيتخذ هذا
املتنزه الترفيهي من (القدية) موقعاً له ،التي متثل الوجهة
الترفيهية والرياضية والثقافية األولــى يف اململكة  ،ومن
املتوقع افتتاحه عام 2022م.
وحققت اململكة العربية السعودية قفزات هائلة يف مجال
تسجيل براءات االختراع ،فتغلبت على دول كثيرة مجتمعة،
إذ أكــدت األرق ــام الــصــادرة من مكتب ب ــراءات االختراع
األميركي ( ،)USPTOأن اململكة تقدمت لتحتل املرتبة الـ
 23عاملياً من بني  92بلداً للعام .2017
واعتمد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة تنفيذ
"برنامج التخصيص" أحد برامج حتقيق رؤية اململكة 2030
االثني عشر ،والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء االقتصاد
الوطني وحتسني اخلدمات املقدمة وإتاحتها ألكبر عدد
ممكن ،وسيعمل البرنامج على زيــادة فرص العمل للقوى
العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات واالبتكارات
ودعم التنمية االقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة يف تقدمي
هذه اخلدمات.
وأطلق مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية (برنامج جودة
احلياة  )2020الذي يعد أحد برامج حتقيق رؤية اململكة
العربية السعودية  2030التي أق ّرها مجلس الوزراء ،ويأتي
(برنامج جودة احلياة  )2020استكماالً للبرامج التنفيذية
التي سبق إطالقها لدعم حتقيق محاور رؤية  2030وتعزيز
ركائز القوة لدى اململكة.
واعتمد مجلس الــشــؤون االقتصادية والتنمية (برنامج
تطوير القطاع املالي  ،)2020أحــد برامج حتقيق (رؤيــة
اململكة العربية السعودية  ،)2030وال ــذي يسعى إلى
ً
وفاعل
متنوعا
قطاعا مال ًيا
تطوير القطاع املالي ليكون
ً
ً
لدعم تنمية االقتصاد الوطني ،وحتفيز االدخار والتمويل
واالستثمار ،وزيادة كفاءة القطاع املالي مبا يعزز من كفاءته
ملواجهة ومعاجلة التحديات التي تواجه القطاع املالي يف
اململكة.

ﻣﻦ ﺍﺑ�ﺯ ﺍﻧﺠﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ

ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺸ�ﻭﻉ
"ﻧﻴﻮﻡ" ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻼﻕ

ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻴ�ﺍﻧﻴﺔ ﺇﻧﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 2020

ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧ�ﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻌﺴﻜ��ﻴﻦ ﻭﺑﺪﻝ ﻏﻼﺀ
ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻄ�ﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤ�ﻭﺭ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸ�ﻭﻋﺎﺕ
)ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ(

ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺿ��ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ �ﻨﻔﻴﺬ
"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ" ﺃﺣﺪ
ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ �ﺅﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .2030

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﺸـ�ﻭﻉ
)ﺍﻟـﻘﺪﻳـﺔ( ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻟـ��ـﺎﺿـﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ
ﺍﻟﺠـﺪﻳـﺪﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ
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في يوم الوطن (أخبار الجامعة) تستعرض إنجازات الجامعة خالل عام
يف اليوم الوطني الـ 88والذي ميثل ذكرى عزيزة على قلوب السعوديني وكل محب لهذ الوطن املعطاء بحنكة وحكمة قياداته ،وسواعد أبنائه ،الذين سطروا خالل تاريخ مجيد أروع مشاهد
التالحم توارثته أجيال مضت ويحمل راياته شباب اليوم والغد املشرق لوطن األمجاد ،وبهذه املناسبة استعرضت صحيفة (أخبار اجلامعة) إجنازات جامعة امللك عبدالعزيز وأعمالها
من  23سبتمبر من العام  2017حتى 23سبتمبر من عام  2018على مختلف األصعدة واملجاالت والتي تضاف لرصيد الوطن وتسجل يف قائمة إجنازاته.

» ك ّرم معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بطل
املنتخب السعودي للكاراتيه الطالب من كلية الطب رائف تركستاني ،بعد حصوله
على امليدالية الفضية يف نهائي الكاراتيه حتت  75كيلو غراما مؤخراً بدورة األلعاب
اآلسيوية الثامنة عشرة بالعاصمة اإلندونيسية جاكرتا "اسياد جاكرتا" .2018

» قدمت رئيس وحدة التمكني الطبي وحقوق املرضى بكلية الطب األستاذ
الدكتور سامية العمودي تقرير وحدة التمكني الصحي واحلقوق الصحية بكلية
الطب ،والذي تعنى بنشر الثقافة احلقوقية يف املجال الطبي ،ويع ّد املشروع هو
األول من نوعه يف املنطقة العربية.

» فوز الطالبة رغد بنت محمد القاضي من كلية علوم احلاسبات وتقنية
املعلومات باملركز األول ضمن فريق ترجمان يف مسابقة هاكثون احلج التي نظمها
االحتاد السعودي لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز مؤخراً.

» سلّم معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
شهادة مطابقة للمواصفة  ISO 9001:2015لعمادة اجلودة واالعتماد االكادميي
ممثلة يف عميد عمادة اجلــودة واالعتماد األكادميي األستاذ الدكتور حامد بن
عبدالرؤوف صالح.

» ترشيح الطالبتان داليا القرني ومرام ميشة من بني  13ألف متقدم ومتقدمة
للمشاركة يف زمالة "قمم" بالعاصمة الرياض ،وحصولهما على وسام قمم ألكثر
الطالب والطالبات متيزاً يف السعودية ،والبرنامج مدعوم من قبل  14شركة من
الشركات احمللية والعاملية الرائدة

» رعى معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي حفل
كلية الصيدلة مبناسبة حصولها على االعتماد األكادميي الكامل ،وبحصول كلية
الصيدلة على االعتماد األكادميي تكون أول كلية يف الشرق األوسط .

» تصدرت جامعة امللك عبدالعزيز جامعات العالم العربي يف آخر تصنيف
لـ"شنغهاي" العاملي ألفضل اجلامعات العاملية لعام  ،2018وسجلت قوائم التصنيف
األخيرة بشهر أغسطس املاضي حصول اجلامعة للمركز ( )111على مستوى
جامعات العالم ،واألولى على مستوى اجلامعات العربية.

» تقدمت جامعة املؤسس يف التصنيف الدولي للجامعات  QSلعام  ،2019لتحتل
املركز الـ 231عامل ًّيا ،واملركز الثاني عرب ًّيا ،وكذلك الثاني على مستوى اجلامعات
السعودية ،ضمن أفضل  1000جامعة عاملية يف آخر تصنيف دولي للجامعات.

» يف إجناز جديد يسجل ألبناء الوطن ورصيد سجلهم احلافل ،متكن األستاذ املساعد يف قسم الصحة لألسنان يف كلية طب األسنان باجلامعة الدكتور زهير بن صالح نتو ،من
حتقيق إجنازات عاملية رصدتها مجلة (مبتعث) الصادرة عن امللحقية الثقافية بالواليات املتحدة األمريكية يف عددها األخير رقم ( )٢٠٤يف  ، ٢٠١٨وحصل الدكتور زهير نتو على
شهادة الدكتوراه وثالث شهادات ماجستير باإلضافة إلى العديد من الزماالت والتخصص السريري والبورد األمريكي ،ونظير متيزه مت اختياره كأستاذ زائر يف كل من جامعتي
هارفارد وتفتس العريقتني وإشرافه على الطالب وتقدميه حملاضرات فيهما ،واستطاع نشر ما يزيد عن  ٢٥بحثاً علمياً يف كتب علمية ،فض ً
ال عن املستخلصات العلمية األخرى.

» سجلت كلية التمريض باجلامعة متيزاً جديداً يف اختبارات الرخصة السعودية
ملزاولة مهنة التمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ،خالل املدة من
يونيو  2017حتى يناير 2018م ،وذلك بحصول طالبات الكلية على درجة النجاح
بنسبة جتاوزت الـ 80يف املئة من إجمالي املتقدمات بالكلية.

» احتفت اجلامعة بوفدها الطالبي املــشــارك يف معرض جنيف الدولي
لالختراعات بسويسرا 2018م ،والذي متكن من احلصول على  34ميدالية وجائزة
دولية ،وسط منافسة عاملية من  1000مخترع ميثلون  40دولة حول العالم ،حيث
قامت اجلامعة باستقبالهم فور عودتهم للمملكة مبطار امللك عبدالعزيزالدولي
بجدة ،وتهنئتهم باإلجناز الذي يسجل باسم اململكة العربية السعودية.

» حققت اجلامعة املركز األول جلائزة التميز يف خدمة رعاية املستفيدين على
مستوى اجلامعات السعودية وكذلك جائزة التميز يف حجم األداء على مستوى
اجلامعات ،وذلك نظير متيزها من خالل مركز (التواصل واملعلومات) يف التجاوب
مع االستفسارات والطلبات واملالحظات الواردة لها ،عن طريق نظام خدمة رعاية
املستفيدين بوزارة التعليم (تواصل) وحتقيق تقدم يف رضا املستفيدين من اخلدمات
املقدمة لهم وحتسني الصورة الذهنية ورفع مستوى األداء.

» برعاية معالي وزيــر التعليم رئيس مجلس إدارة املركز الوطني للتعليم
اإللكتروني الدكتور أحمد بن محمد العيسى جلائزة التميز يف التعليم اإللكتروني
( األصــدار الرابع ) والتي مت تخصيصها للبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي
املفتوح (شمس) ،يحتوي اإلصدار ألكثر من  80الف مورد تعليمي ،وتكرمي الفائزين
والفائزات من اجلامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية وذلك يف احلفل الذي
نظمه املركز الوطني للتعليم اإللكتروني

» حافظت اجلامعة على مركزها األول عربياً لعام 2018م يف تصنيف مؤسسة التاميز للتعليم العالي السنوي للجامعات ،مكررة صدارة التصنيف على مستوى اجلامعات
العربية عقب حصولها املركز األول يف العام املاضي 2017م،وتوجت املؤسسة البريطانية جامعة "املؤسس" يف تصنيفها ،خالل إعالن نتائج تصنيف التاميز للجمعات العربية 2018
من مدير التصنيفات الدولية مبؤسسة التاميز للتعليم العالي فيل باتي ،على هامش أعمال املؤمتر الدولي جلامعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،الذي استضافته اجلامعة
برعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

» حققت اجلامعة درع التميز على املركز األول يف احلفل اخلتامي ملسابقة
جامعة جدة للقرآن والذي رعاه صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن
عبدالعزيز محافظ جدة ،ومتكن طالب اجلامعة من حتقيق  ١١جائزة من واقع ١٦
جائزة مخصصة للجامعيني ،وشهدت املسابقة مشاركة  21جامعة وكلية ومدرسة
أهلية وحكومية.

» حصد بفضل اهلل تعالى طالب و طالبات اجلامعة  6ميداليات متنوعة و
جائزة عاملية خاصة نظير مشاركتهم يف معرض سيئول الدولي لالختراعات بكوريا
اجلنوبية و الذي عرض فيه  633اختراع من  30دولة حول العالم ..وقد خضعت
جميع املشاركات للتحكيم حيث أعلنت النتائج من جلنة التحكيم الدولية يف حفل
منح اجلوائز مساء السبت  2ديسمبر .2017

» حصول كلية الهندسة برابغ مبناسبة حصول برامج الكلية على االعتماد
األكادميي الدولي  ABETيف جميع برامج وتخصصات الكلية اإلثنى عشر ،وتشمل
معايير االعتماد األكادميي مختلف نواحي التعليم الهندسي مثل قوة املناهج
الدراسية ،وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ،وتنوع متطلبات التخرج ،واجلهود البحثية
والتعليمية للكلية ،وبرامج خدمة املجتمع ،واألسلوب املتبع يف اإلدارة ومصادر
املعلومات ،ومستوى الطالب واخلريجني ،والتسهيالت والتجهيزات باألقسام
العلمية وبالكلية ،والتزام الكلية واجلامعة يف تقدمي برامج هندسية عالية اجلودة.

» فاز بجائزة األمير خالد الفيصل لالعتدال يف فرع الترجمة معهد اللغة
اإلجنليزية بجامعة امللك عبدالعزيز بـ ( ترجمة  50مقالة يف االعتدال) ،وذلك
خالل رعاية مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة حفل يوم
األحد 15-3-1439هـ ،بقاعة امللك فيصل للمؤمترات يف جامعة امللك عبدالعزيز،
بحضور محافظ جدة صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز،
ونائب أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير عبداهلل بن بندر بن
عبدالعزيز.

» دشنت اجلامعة ممثلة يف عمادة شؤون الطالب وبالتعاون مع شركة التطوير
الرياضي "أكادميية هــدف" لكرة القدم يف خطوة لتطوير مهارات وسلوكيات
الطالب والفئات السنية من أبناء الوطن من خالل مزاولة الرياضة على يد مدربني
مختصني وعقد دورات تطويرية بشكل دائم لإلسهام يف رفع مستوى أداء الكوادر
الرياضية وتقدمي اخلدمات واالستشارات يف املجال الرياضي.

» يف إجنــاز علمي يسجل باسم الوطن متكن طالب و طالبات جامعة امللك
عبدالعزيز من حصد  6ميداليات متنوعة و  8جوائز عاملية يف معرض لالختراعات
 "iENA" 2017والتي اقيمت يف نورمبيرج بأملانيا وسط مشاركة أكثر من 800
مخترع من كل أنحاء دول العالم.
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قيادات الجامعة يسطرون مشاعرهم نحو يوم الوطن
إنه يوم بهيج من أيام الوطن العزيز ،يحتفل
فيه أبناء هذا الوطن بذكرى توحيد اململكة
العربية السعودية على يــد القائد املؤسس
جاللة امللك عبدالعزيز آل سعود -طيب اهلل
ثـــراه -فهو يــوم أمــة جتــســدت فيه وحدتها
بااللتزام بدين اإلسالم احلنيف والدعوة إليه،
هذا اليوم يذكرنا باجلهود العظيمة التي بذلها
مؤسس هذه البالد الطاهرة لتوحيد ،فجمع
شمل سكانها ،وأرسى قواعد األمن واالستقرار
فيها ،ونشر العلم ليبدد ظالم اجلهل ،ولينعم سكان هذا الوطن الغالي باألمن
واالستقرار.
وإن مما يبعث يف النفس االعتزاز بهذه املناسبة أن مسيرتنا العلمية ماضية
بتوفيق اهلل تعالى وفضله يف جناحها واجنازاتها ،فقد حتقق خالل مسيرة
التنمية مشروعات كبرى وإجنازات علمية وبحثية عظيمة ،وشهدت اململكة
نهضة تنموية عظيمة يف شتى املجاالت وأصبحت تقف يف مصاف الدول
املتقدمة يف مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي يف ظل عملية التطوير
التي متر بها بالدنا احلبيبة ،وذلك ما جعلها عرض ًة للهجمات املتوالية من
أعدائها املتربصني بها ،بهدف إضعاف هذا الصرح الشامخ وزعزعة أمنه
واستقراره ،من خالل زرع بذور الفتنة والفكر املنحرف ،واصطياد شباب
وشابات الوطن لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة.
ومن هنا كان للجامعة ومن خالل عمادة شؤون الطالب أن تؤكد على دورها
يف احلفاظ على هذه الثروة النفيسة من األبناء الطالب والطالبات وأن تقوم
بواجبها جتاههم من خالل صياغة برامج ومناشط متنوعة تغرس فيهم
الوسطية والفكر املعتدل وحب التطوع وتعزز من انتمائهم الوطني للنهوض
بالوطن ومواجهة األفكار والدعوات املتطرفة املغرضة التي تريد املساس
بأمن الوطن واملواطنني.
د.مسعود بن محمد القحطاني
عميد شؤون الطالب

جيلـــي لـــم يحتفـــل باليـــوم الوطني ولـــم نكن
نعـــرف هـــذا املصطلـــح لكن حـــب الوطن كان
والزال محفـــوراً يف صدورنـــا لكنه مثل احلب
اخلفـــي ال نحتفـــل به أمـــا اليوم فقـــد أصبح
البوح مباحاً ألن حب الوطن يســـتحق أن نغرد
به وعنـــه وأن نحتفل به ونعلنه ونرســـمه على
اجلـــدران والطرقـــات فهـــو احلـــب احلقيقي
الـــذي يســـتحق أن نســـكبه علـــى كل خلية من
خاليانـــا فنحـــن ندين بالكثيـــر لهذا الوطـــن وتعجز قلوبنا عـــن رد اجلميل
ورمبـــا لنا نحن كنســـاء حتديـــداً يأتي اليـــوم الوطني ونحن نرفـــل يف جملة
عطايـــا وحزمـــة إصالحات وباقة مـــن احلقوق التي ننعم بهـــا يف عملنا ويف
حياتنـــا املجتمعيـــة ويف التغييـــرات التـــي تنعم بهـــا بناتنا فهـــن جيل يحظى
مبـــا لم نحظـــى به من متكني علـــى كل املســـتويات اإلقتصاديـــة واملجتمعية
والتعليميـــة والتمكـــن من احلقـــوق الصحية وكل هذا يعنـــي أن هذا الوطن
قـــد أغـــدق علينـــا بعطاياه أفال نحبه ونعشـــقه أو ال يســـتحق هذا احلب أن
نزرعـــه يف قلـــوب أبنائنـــا وبناتنا ليعرفـــوا أنه أجمل األوطـــان واإلحتفال به
ينبغـــي أن يكـــون أهزوجة حـــب نتغنى بها وعمل ووالء نـــرد به اجلميل دمت
لنا يـــا وطني.
أد سامية بنت محمد العمودي

مؤسس ورئيس وحدة التمكني الصحي واحلقوق الصحية بكلية
الطب  -إستشارية نساء وتوليد
مدير مركز العمودي التميز لرعاية مرضى سرطان الثدي

تتعـــدد عبـــارات وكلمـــات التهنئـــة بذكـــرى اليوم
الوطنـــي لبالدنـــا احلبيبـــة اململكـــة العربيـــة
ِّ
يســـطرها أربابهـــا حتمـــل
الســـعودية ،وكل كلمـــة
ِّ
تســـطر أمجـــاد الوطن ،فتشـــحذ
شـــحنًا مثمـــرة
الهمـــم ،وترفـــع الهامات إلى القمم ،وتنشـــر بروح
خضـــراء رايـــة ال َعلَـــم ،مرفر ًفا كل يـــوم إجنازات
عديـــدة ،عبـــر قـــرون مديـــدة ،ورؤى جديـــدة ،يف
مســـتقبل بشـــائر أجيـــال حتمل فكـــر مخططات
النهضـــة واالســـتراتيجيات احلديثـــة .فها نحن
عروســـا
اليـــوم نحتفل بذكراها الثامنة والثمانني،
ً
تاجـــا يومـــض (بزمردة
ترتـــدي
عـــام،
بعـــد
تتجـــدد مالمحهـــا الن َِّضـــرة عا ًمـــا
ً
الوحـــدة ،ولؤلـــؤة التكامل).
(الوحـــدة) شـــعار وطننـــا منـــذ أن توحـــدت أرجـــاؤه يف زمـــن املؤســـس امللـــك
عبدالعزيـــز رحمـــه اهلل ،فتوحـــدت املناطـــق ،وتالشـــت املذاهـــب ،وتعاضـــدت
األفـــكار والتوجهـــات لتصـــب يف منبـــع واحـــد يومـــض يف قطراته احليـــة راية
التوحيـــد وعقيـــدة الديـــن اإلســـامي الصحيحة .وحـــن نتحدث عـــن الوحدة
اليـــوم فإننـــا نرنـــو إلى وحدة الشـــعب يف ظـــل الوطن ،يصبو إلى هـــدف واحد،
ويتشـــاطر همـــاً مشـــتركاً ،ويتعاضـــد للنهـــوض بالوطـــن ،ويشـــارك يف حتقيق
خططـــه ،ويســـاهم يف إبـــادة ما يهـــدم وحدته ،ويواجـــه باحلزم مـــن يتربص به
روحا وجســـ ًدا يف ظل املســـاواة
وبأرضـــه .فغاية الشـــعب االنصهـــار مع الوطن ً
والعدالـــة والعقيـــدة الصحيحة.
(التكامـــل) يف وطننـــا اليـــوم ،يتجلـــى يف أعلـــى قممـــه يف كنـــف منظـــور الرؤية
وبرنامـــج التحـــول ،الـــذي يتمحور يف حتقيـــق أهـــداف التكامل الســـامية لبناء
مجتمـــع حيـــوي يترعـــرع يف بيئـــة حيـــة ،وبنيـــان متـــن ،واقتصـــاد مزدهـــر،
وتخطيـــط متوازن ،ومشـــاريع نامية ،وأنظمة مح َكمـــة ،وتوجهات صح َّية يف ظل
التكامـــل املعريف واخليـــري ،والتعاضد القطاعي احلكومـــي واخلاص ،والتكامل
اإلنســـاني يف مشـــاطرة املـــرأة الرجـــل يف كل مجـــاالت احلياة .لتغـــدو اململكة
وطنًـــا متكام ً
ال.
هـــذا هـــو وطني ،وهـــذه هي مملكتنـــا ،وها نحـــن علمـــاء وباحثـــون وأكادميون
ترعرعنـــا علـــى أرض الوحـــدة ونســـعى إلـــى ري بـــذور أرضهـــا لتثمـــر بشـــائر
عروســـا ترتدي تـــاج (الوحدة
خير ،ســـع ًيا إلـــى دروب التكامـــل ،لتغدو مملكتنا
ً
والتكامـــل) ،وبهـــا نباهـــي األمم ونفاخـــر األوطان.
د .خلود صالح الصالح

بهـــذه املناســـبة اخلالـــدة ارفع اســـمى
آيـــات التهانـــي ملقـــام خـــادم احلرمني
الشريفني امللك ســـلمان بن عبدالعزيز
ال ســـعود  ،وولي عهـــده االمني االمير
محمـــد بـــن ســـلمان  ،حفظهمـــا اهلل،
وللشـــعب الســـعودي النبيـــل ،وهـــي
مناســـبة نســـتذكر بهـــا مؤســـس هـــذه
البـــاد العظيمـــة املغفـــور لـــه امللـــك
عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن طيب اهلل ثـــراه ،ومن شـــارك معه من
أبنـــاء الوطن الشـــرفاء ،وامللحمـــة التاريخية اخلالـــدة بتوحيد بالدنا
الغاليـــة ،والتي تنعم وهلل احلمد واملنة اليـــوم باألمن واألمان والرخاء
والرغـــد ،ويف ذات الوقـــت متطلعني إلى مســـتقبل تصبـــح فيه بالدنا
احلبيبـــة يف مقدمـــة الـــدول علي جميـــع االصعدة ،كيـــف ال وقائدها
ملـــك احلزم والعـــزم ،وعضيده األمين عراب رؤيتنا ومســـتقبلنا الذي
نحلـــم به.

د .صيته بنت منديل املنديل
وكيلة كلية احلقوق

حتت راية التوحيد اخلالدة تشرق شمس األول
من امليزان معلنة ذكــرى اليوم الوطني ململكتنا
احلبيبة .يوم تتجسد فيه مالحم البطولة التي
سطرها مؤسس هذا الكيان الشامخ املغفور
له بــإذن اهلل امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
ال سعود طيب اهلل ثــراه ،فوحد كلمتها ورسم
مسيرتها ،وسار على نهجه أبناؤه البررة امللوك
من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبداهلل
رحــمــهــم اهلل -وصـ ــوالً إل ــى خـــادم احلــرمــنالشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل ورعاه ،-فأكملوا مسيرة
البناء والعطاء بعزائم عمالقة وطموح المس عنان السماء ،وما رؤية اململكة
٢٠٣٠م إال دليل واضــح على حــرص قيادتنا على بناء الوطن ونهضته
واالرتقاء بشعبه.
فلتهنأ يا وطني قيادة وشعبا بيومك املجيد ،فاليوم وكل يوم تنبض قلوبنا
بحبك ،واالعتزاز مباضيك والفخر بحاضرك ،وجندد العهد والوالء واالنتماء
لوطن العطاء.
أدام اهلل عليك األمن واألمان يا وطني ،وحفظ اهلل خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن سلمان ذخرا للوطن واملواطن.
وكل عام ووطننا عزيز شامخ.
د .هدى بنت سعيد البطاطي
وكيلة كلية االتصال واإلعالم

وكيلة عمادة الدراسات العليا املكلفة

حب الوطن ليست كلمات تكتب أو عبارات
تسطر وال أغــانــي تنشد حــب الــوطــن خدمة
نقدمها البنائه واخالص يف املهام املكلفني بها
من خالل وظائفنا ومناصبنا االدارية والتعليمية
واتقان لالعمال التي نقوم بها
الوطن هو املاضي واحلــاضــر واملستقبل هو
اخلبرة والشباب واحللم
أحببت وطني السعودية وخدمت يف ربــوع مؤسسات عديدة بني املشرق
واملغرب ولكن ال أجد راحتي اال بني ربوعه ويف أحضان جامعتي العريقة
جامعة امللك عبدالعزيز.
مليكنا وولي عهد مملكتنا والشعب السعودي الكرمي.
هنيئا لنا بهذا الوطن ومنكم تعلمت خدمته واالخالص له.
د.سمر محمد السقاف
أستاذ مشارك كلية الطب

مبناسبة االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي جنــدد الــوالء
واالنتماء مللك العزم واإلنسانية ،لقائدنا ووالدنا
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان حفظه اهلل
وولــي عهده أمير الشباب األميرمحمد بن سلمان
حفظه اهلل.
كما نبارك للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الذكرى
 ،88ونسأل اهلل أن يبارك يف مملكتنا احلبيبة ووالة
أمرها وشعبها الكرمي.
تــرتــبــط كلمة "وطـ ــن" بــالــعــديــد مــن املصطلحات
واملفاهيم ،منها " االنتماء" حيث يُعتبر عنص ًرا مه ًّما لدى األفــراد واجلماعات،
وإحــدي القيم التي تساهم يف احلفاظ على الهوية اخلاصة بكل مجتمع وعلى
أمنهِ واستقراره وحمايته من التهديدات والتحديات السياسية ،واالجتماعية،
واالقتصادية سواءٌ كان ذلك على الصعيد الدولي أو احمللي.
ويؤثر مفهوم االنتماء الوطني والوعي بفحواه وأهدافه يف اجلانب النفسي والتربوي
واالجتماعي يف حياة الفرد السيما الشباب ،حيث يساهم يف تعزيز مستوى الصالبة
النفسية ،وتقدير الذات ،والهوية الوطنية كما ورد يف العديد من الدراسات النفسية.
ويعتبر االنتماء الوطني أحد املؤشرات الدالة على توازن الفرد ،وإيجابيته ،وشعوره
باملسؤولية جتاه مشكالت وطنه وقضاياه ،إضافة إلى حبه وتقديره والوفاء له
واالرتباط واالعتزاز به.
إضافة إلى ذلــك ،يعتبر منهج االعتدال الفكري والــتــوازن السلوكي والوسطية
والتسامح أه َّم العوامل الرئيسية التي تساهم يف ضبط واستقامة املجتمعات،
والبوابة الرئيسية لبناء األوطان وازدهارها ،فمن اجلانب النفسي يعتبر االعتدال
والتوازن يف اجلانب الفكري واالنفعالي واالجتماعي وغيرها من املتغيرات أحد
املــؤشــرات الرئيسة الدالة على توافق األف ــراد ،ومتتعهم بصحة نفسية جيدة،
وبالتأكيد سيؤثر هذا التوازن يف املجتمع وعالقة األفراد داخله.
بناء العالقات اإليجابية الصحية املتزنة بني األفراد واجلماعات والدول والشعوب
من أهم ما سعى اإلسالم إلى حتقيقه.
أخي ًرا ،يعتبر ٌّ
كل من االنتماء الوطني واالعتدال والوسطية من املفاتيح الرئيسية
لتقدم وتطور املجتمعات ،وحجر الزاوية يف بناء شخصية املواطن الصالح املتزن
الواعي.
ترجم بتعزيز روح املواطنة وإبراز هويتنا وقيمنا األصيلة
فرد اجلميل لهذا الوطن يُ َ
وإعالء مكانة الفكر الوسطي واالعتدال.
د .أروى حسني عرب
وكيلة عمادة شؤون الطالب بشطر الطالبات

يطل علينا يف كــل عــام ذك ــرى الــيــوم الوطني
لبالدنا ليعيد إلى األذهان هذا احلدث التاريخي
العظيم ،فتعي األجيال قصة أمانة قياده  ،ووفاء
شعب يعيش أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى
اليوم الوطني) كمناسبة خالدة ووقفة عظيمة
يتابع من خاللها مسيرة النهضة العمالقة التي
عرفها الوطن ويعيشها يف كل املــجــاالت حتى
غدت اململكة ويف زمن قياسي يف مصاف الدول
املتقدمة .
دام عزك يا وطن يسكننا ونسكنه  ،نفتخر مبا حتقق من إجنازاتك على أرض
الواقع  ،فقد أصبحت اليوم يا وطني تضاهي بتطورك بالد العالم أجمع  ..بل
أصبحت إحدى واجهات العالم املتقدم ..
نسأل اهلل أن يحفظك قوياً بعقيدتك  ،بارزاً يف تطورك  ،راسخاً بأمنك  ،ملتحماً
مع قيادتك الوفية بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وولي عهده األمني.
د .فوزية بنت سالم باشطح
وﻛﯾﻠﺔ ﻋﻣﺎدة ﺷؤون اﻟطﻼب ﺑﺷطر اﻟطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺎﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ
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طالب الجامعة يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني

عبر طالب اجلامعة عن مشاعرهم مبناسبة اليوم الوطني واسترجعوا عن مراحل تأسيس اململكة والنهضة التي تشهدها البالد يف جميع امليادين ،وشهدت قفزات
نوعية على املستوى التعليمي خالل استطالع الرأي الذي اجرته "أخبار اجلامعة"
وقال الطالب خالد شمسان احلاصل على لقب جنم اجلامعة العام املاضي "الوطن هو األ ّم
والسكينة ،هو
التي ترعانا ونرعاها  ،الوطن هو األسرة التي ننعم بدفئها ،الوطن هو األمنّ ،
االنتماء ،والوفاء ،التّضحية ،والفداء .الوطن هو أقرب األماكن إلى قلبي هو املكان الذي
والسعي
عشت يف كنفه وح ّبي له يدفعني إلى اجلِ ّد واإلجتهاد ،واحلرص على طلب العلم،
ّ
ألجله ،لكي أصبح يوماً ما شا ّباً نافعاً ،أخدم وطني وديني ،وأنفع به وأر ُد إليه بعض أفضاله
عشت ياوطني فخراً وعزاً وعزماً
علي ..
َ
ّ

عراقة الماضي وحضارة المستقبل

وقال الطالب هتان باطريف أحد منسوبي نادي اجلوالة يف األول من امليزان من عام 1351هـ
قام امللك عبدالعزيز "رحمه اهلل" ،بقيادة ملحمة توحيد هذا البلد العظيم ،الذي كان أشبه
بالصحراء ،ووضع حجر األساس لتطوير هذا الكيان ،وقد استمر أبناءه من بعده ،حتى
وصلنا إلى عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان ،الذي أصبحت فيه اململكة مضرباً
للمثل يف التقدم واحلضارة والقوة ،يف فترة وجيزة لم تتجاوز الـ  89عام  ،وأصبحت تضاهي
الدول املتقدمة التي احتاجت إلى مئات السنوات للتقدم  ،يف ظل قيادة شابة وطموحة مع
رؤية .2030
وبني الطالب عبدالرحمن باوزير أحد طالب نادي نزاهة إن الوطن هو األرض التي ولدت
عليها ،هو املكان الذي استنشقت هواءه وتطبعت بصفاته ،ومهما سافر الفرد بعيداً ،البد
من أن يشتاق لوطنه ،ما بالك عندما يكون وطنك قبلة املسلمني ورايتك كلمة التوحيد،
ودستورك كتاب اهلل "القرآن الكرمي" وسنة نبيه املصطفى األمني ،أدام اهلل اململكة العربية
السعودية أمناً و أماناً واستقراراً.

وطني ال توفيه الكلمات

وقال الطالب :محمد الصليمي من نادي املسرح مليء بالسعادة والديفء واألمن واالمان
والراحة واالطمنان وكل هذا يعود ملن يحتضني بحبه الذي ال ينتهي ويرعاني من صغري
حتى هذا اليوم بال كلل او ملل كل هذا احلب ينبع منه من اجل ماذا ؟ اكتشفت أنه ال يرد
مني اال أن أكون شخص ذا قيمة من بني كل أشخاص العالم ،وكل هذا السخاء من أجلي
أنا فكيف لي اال أن أكون ملبياً الحتياجه وساعياً لكل ما يطلبه مني ،وهذا وطني يا سادة
وطني الذي ال توفيه الكلمات وال االفعال وطني الذي سأظل مخلصاً له حتى أخر عمري
وطن الكل له وهو للكل  ..دمت يا موطني إلى كياني ووجداني.
وقال الطالب :عبدالرحمن الزهراني من نادي العالقات العامة أكتبها بقلم الوفاء  ،وبنظم
األدباء ،وأنشدها لوطن السالم بلحن الصفاء ،وكل عام ونحن يف تقدم ورخاء  ،وعزم وإباء ،
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وشباب أحالمهم صاعدة  ،بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
برؤية فتية واعدة ،
ٌ
بن بن عبدالعزيز آل سعود وسم ّو ولي عهده ،األمير ال ُهمام  ،والدرع املُصان ،محمد بن
سلمان ،حفظهما اهلل  ،ها نحن بقيادة حكيمة ،نُت ّم ثمانية وثمانون عاماً من العطاء ،أجيا ٌل
توارت وأفنت حياتها من أجل البناء ،وبنت مجداً بالعمل والعرق والدماء ،لتبقى راي ُة الع ّز
اخلضراء ،ترفرف شاهقة يف السماء وسارعي يا بالدي للمجد والعلياء.

معهد اللغة اإلنجليزية ينظم احتفالية ومعرضا
تعريفيا يج ّسد اإلنجازات والنهضة التنموية للمملكة

ً
احتفال
يف بادرة جديدة وفريدة ،نظم معهد اللغة اإلجنليزية
مبناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانني ،بحضور معالي
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي ،وذلك
يوم الثالثاء  15محرم  1440هـ مبقر املعهد مببنى .535
ً
معرضا تعريف ًيا عن اململكة العربية
واحتوى االحتفال على
السعودية باللغة اإلجنليزية باإلضافة لفقرات خطابية
وطنية يقدمها طالب وأساتذة املعهد.
وقال سعادة عميد معهد اللغة اإلجنليزية الدكتور عبداهلل
البارقي "إن هذه املناسبة الغالية جتسد تاريخا عظي ًما
ومشر ًقا يحفل بإجنازات النهضة التنموية احلديثة يف شتى
املــجــاالت واألمــن واالستقرار منذ عهد املؤسس صاحب
اجلاللة امللك عبدالعزيز وإلى عهد خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز".
وأضاف سعادته أن املعهد يحتفل بهذه املناسبة مبا يتناسب
مع طبيعة عمله ورسالته يف تعليم اللغة اإلجنليزية من خالل
املعرض التعريفي باللغة اإلجنليزية والذي يشمل حملة عن
تاريخ ومعلومات أساسية عن اململكة العربية السعودية
واألقــوال اخلالدة مللوكها عن التعليم ،باإلضافة ملعلومات
شاملة عن املناطق اإلدراية باململكة العربية السعودية ورؤية
اململكة ( 2030محاورها وأهدافها) وكذلك تعريف بجامعة
امللك عبدالعزيز.
ً
وأبان سعادته أن الهدف من املعرض أن يكون تثقيفا وتعلي ًما
ويساعد الــطــاب يف التحدث عــن الــوطــن الغالي باللغة
وخصوصا وإن اللغة اإلجنليزية تتربع اآلن على
اإلجنليزية
ً
هرم اللغات األكثر استخدا ًما يف العالم.

الوطن ال يقوم إال على التضحيات

وأوضح الطالب عبداملجيد ِ
السرحاني من نادي السكن اجلامعي أنه قد يتبادر إلى الذهن
عند ذكر كلمة التضحية ،مشهد اجلندي يف املعركة الذي يقدم نفسه فدا ًء للوطن ،وهذا
إمنا هو نوع من أعظم أنواع التضحية وهو التضحية بالنفس ،ولكن هناك أنواع أخرى
ضحى ،ومن
كالتضحية باملال والوقت واجلهد ،فمن يضحي بوقته ليعلّم شباب بلده فقد ّ
ضحى ،وال تنسى كل التضحيات
يضحي بجهده ليطلب العلم الذي تكون به رفعة بلده فقد ّ
عظيمة يف سبيل الوطن.
وأضاف الطالب سعد الغامدي من نادي التطوع مبناسبة اليوم الوطني املجيد يسرني أن
أعبر عن مشاعري بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعاً هذا اليوم الذي وحد فيه امللك
عبدالعزيز رحمه اهلل هذا الكيان العظيم اململكة العربية السعودية وبنا قواعده على كلمة
التوحيد ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل حيث شهدت اململكة يف هذا العهد عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أطال اهلل يف عمره ازدهاراً كبيراً ومشاريع
كلفت مئات املليارات والتي جعلت مهبط الوحي وقبلة اإلسالم واملسلمني تنعم بأكبر توسعه
للحرم املكي الشريف وهنا مشاعري ال توصف ونحن نعيش وهلل احلمد يف رغد األمن
والتطور يف جميع املجاالت حتى أصبحت اململكة العربية السعودية لها مكانتها وثقلها على
مستوى العالم.

أساس متين قائم على منهج اإلسالم

وقال الطالب عبداملجيد السهو من نادي السكن اجلامعي "ذكرى اليوم الوطني هي وقفة
تأمل تربط التاريخ باحلاضر و تستشرف املستقبل  .يستعيد فيها كل مواطن أبعاد توحيد
اململكة العربية السعودية على يد امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود  -طيب
اهلل ثراه  -ونتائج هذا التوحيد املبارك على املجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.
ومكانة اململكة يف اخلارطة العاملية ،لقد غرس مؤسس هذا الوطن األبي بذور النماء على
أساس متني قائم على منهج قومي أساسه الكتاب والسنه وأثبتت األيام وجتارب االمم ان
األمن و االستقرار السياسي ينتج عنه النمو االقتصادي و االزدهار االجتماعي و التطور
العلمي و التعليمي وينعكس ذلك على رفاهية املواطن وعيشه الكرمي".

اليوم الوطني
رمز للوحدة
اليـــوم الوطني ميثل رمـــزاً للوحـــدة املباركة ،ورمز
التفافنـــا حـــول قيادتنـــا ،ورمز تقدمنـــا بني األمم،
وتشـــهد مناطـــق مملكتنـــا احلبيبة ذكـــرى مجيدة
مبرور  88عام على تأســـيس هذا الكيان الراســـخ
اململكة العربية الســـعودية ،وســـطرت خالل عقود
مضـــت أروع مشـــاهد التالحـــم والتعاضـــد بـــن
الشـــعب وقيادته.
إن حاضـــر اململكـــة يجني ما أسســـه والة أمر هذه
البـــاد منذ عهد املؤســـس امللك عبدالعزيز -طيب
اهلل ثـــراه -مـــروراً بأبنائـــه البـــرره وحتـــى العهـــد
الزاهـــر امليمون ،عهـــد خادم احلرمني الشـــريفني
امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز وولي عهـــده األمني
صاحـــب الســـمو امللكـــي االمير محمد بن ســـلمان
بـــن عبدالعزيـــز الذي يشـــهد حرص القيـــادة على
توفيـــر الدعم الالزم للدفع بجهـــود البحث العلمي
والتطويـــر إلـــى األمـــام حتـــت أهـــداف الرؤيـــة
الطموحـــة رؤيـــة  2030توفير أفضل ســـبل العيش
للمواطن الســـعودي.
لقد خطـــت اململكة يف الســـنوات املاضية خطوات
متســـارعة نحـــو التطويـــر والتحديـــث وإعـــادة
هيكلـــة القطاعـــات واقتصـــاد اململكـــة ،فض ً
ال عن
بنـــاء اســـتراتيجيات قويـــة ومســـتدامة مبنية على
املؤسســـاتية واملصالح اإلســـتراتيجية يف العالقات
اخلارجيـــة ،وملـــا للتعليـــم من دور محـــوري وحيوي
يف كل املجـــاالت ،حظـــي قطـــاع التعليـــم وخاصـــة
اجلامعـــات بوافـــر الدعـــم مـــن لـــدن قيادتنـــا
الرشيدة.
ومبناســـبة اليـــوم الوطنـــي الــــ 88أرفـــع خالـــص
التهانـــي والتبريـــكات ملقـــام خـــادم احلرمـــن
الشـــريفني وســـمو ولي عهده األمني وكافة الشعب
الســـعودي.
أ .د .يوسف بن عبدالعزيز التركي
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

اللجنة الثقافية بكلية اآلداب تصمم جدارية الستلهام مشاعر الطالب والطالبات
ضمن مبادرات قطاعات اجلامعة مبناسبة
اليوم الوطني  ،88قامت اللجنة الثقافية
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قامت
بعمل جدارية إلكترونية للكتابة عن الوطن
واليوم الوطني واستلهام مشاعر الطلبة
والــطــالــبــات مــن املــقــيــديــن واخلــريــجــن
باإلضافة الى أعضاء وعضوات ومنسوبي
ومنسوبات الكلية جتاه الوطن وقياداته .
وحظي موقع اجلدارية االلكترونية بتفاعل
جسدت
كبير من خالل املشاركات التي ّ
لوحة جميلة من عبارات وجمل يف حب
الوطن واإلخالص لقيادة اململكة العربية
السعودية .

وأوضـــح رئــيــس اللجنة الثقافية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية الدكتور أنور
بن سعد اجلدعاني ،أن اللجنة الثقافية
بادرت لعمل اجلدارية اإللكترونية سعياً
الستثمار األدوات واملنصات يف اإلعالم
اجلــديــد للتعبير عــن مــشــاعــر الــطــاب
والطالبات وجميع منسوبي الكلية يف
اليوم الوطني ،مشيراً إلــى أن املناسبة
تأتي ترسيخاً لالعتزاز بالدين ،والــوالء
للمليك ،واالنتماء للوطن ،وانطالقاً من
رؤية اململكة  2030املتضمنة تنمية القيم
لدى الطالب والطالبات يف مراحل التعليم
املختلفة.
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مناسبة راسخة
في الوجدان
تعتبـــر مناســـبة اليـــوم الوطنـــي للملكـــة العربية
الســـعودية مناســـبة مميـــزة راســـخة يف الذاكرة
والوجدان
لنفتخـــر جميعا مبـــا حتقق من اجنـــازات وتقدم
وتطـــور ،هـــذا اليـــوم الـــذي وحـــد فيـــه امللـــك
عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمـــن آل ســـعود
"رحمه اهلل" هذا الكيان العظيم وارســـى قواعده
علـــى كلمـــة التوحيد اخلالـــدة لســـتذكر عطاءه
وبذلـــه ومن بعـــده القيادة الرشـــيدة وصوال إلى
عهـــد خـــادم احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان
بـــن عبدالعزيز "حفظـــه اهلل" عهـــد الطموحات
واخلطـــط للتحول الوطني ورؤيـــة اململكة 2030
لتؤطـــر مســـيرة التنميـــة واالصـــاح وجتســـد
احلاضـــر املزهر واملســـتقبل املشـــرق بـــإذن اهلل
فمشـــاعرنا ال توصف ونحـــن نعيش رغد العيش
واألمـــن واالســـتقرار والتطور والنمـــاء يف جميع
املجـــاالت حتـــى أصبحـــت اململكـــة ويف زمـــن
قياســـي ذات مكانـــة وثقـــل على مســـتوى العالم
ويف مصـــاف الـــدول املتقدمة .
وذلـــك مت بفضـــل اهلل عـــز وجـــل ثـــم مبـــا بذله
قادتنـــا املخلصـــن األوفياء من جهد أســـال اهلل
أن يـــدمي علينـــا األمـــن واألمان إلكمال مســـيرة
النهضـــة وأن يحفظ بالدنا من كل ســـوء ومكروه
وأن يؤيـــد باحلـــق قادتنـــا ووالة أمرنـــا ويوفقهم
ويســـدد خطاهـــم لـــكل مـــا فيـــه خيـــر وصالح
للبـــاد والعباد
أ.د  /أمني بن يوسف نعمان
وكيل جامعة امللك عبدالعزيز للتطوير

شهدت تكريم قوات الطواريء وتدشين برامج األنشطة الطالبية بشعار "رؤية وطن ..منظومة قيم"

معالي مدير الجامعة يرعى احتفالية اليوم الوطني الـ ()88
أقامت اجلامعة ممثلة يف عمادة شــؤون الطالب احتفالية
مبناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون يوم الثالثاء 1440-
 1-15هـــ ،بحضور معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
عبدالرحمن بــن عبيد ،وشــهــدت االحتفالية تكرمي قــوات
الطواريء ،بتقدمي درع لسعادة قائد قوات الطواريء اخلاصة
مبحافظة جدة العميد بندر بن مضحي العاكور  ،وتدشني
برامج األنشطة الطالبية للعام الدراسي اجلديد حتت شعار "
رؤية وطن  ..ومنظومة قيم " ،بحضور وكالء وعمداء اجلامعة
وأعضاء هيئة التدريس مبشاركة طالبية كبيرة جتسيداً لهذه
املناسبة الوطنية التي تتجدد كل عام لتدلل على روح احلب
واالنتماء للوطن.
واشتمل برنامج االحتفال على عدد من الفقرات واملشاهد
التمثيلية وعرض لألنشطة والبرامج ،ومسيرة لعشائر اجلوالة
ومسرحية لــنــادي املــســرح باجلامعة ،كما تخلل االحتفال
تخصيص جدارية مت تصميمها مبناسبة اليوم الوطني ،للقيام
بالتوقيع وتسجيل الكلمات واجلمل التعبيرية يف حب الوطن .
وأكد معالي مدير اجلامعة على دور اجلامعة يف إبــراز مثل
هذه املناسبات التي تعزز اجلوانب الوطنية يف نفوس الطالب
والطالبات  ،مشيراً إلى أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تتجسد
يف نفوس أبناء هذا الوطن مبختلف شرائحه ليجددوا روح
االنتماء وقوة التالحم بني الشعب وقيادته  ،حيث ترفل بالدنا
الغالية يف هذا العهد الزاهر  ..عهد ملك احلزم والعزم ..
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
باالزدهار والنمو والتطور .
وأفــاد أن اململكة تسترجع يف هذه الذكرى امليمونة امللحمة
الوطنية اخلالدة لتوحيد هذا الكيان على يد امللك عبدالعزيز
آل سعود ـ طيب اهلل ثــراه ـ ليشهد بلدنا الغالي بفضل اهلل
تعالى يوماً بعد يوم اإلجناز تلو اإلجناز على مختلف األصعدة
حيث سجلت اململكة يف هذا العهد الزاهر حضوراً مميزاً يف
احملافل الداخلية واخلارجية  ،وباألخص ما حققته من طفرة
ونهضة على مستوى التعليم والتوسع يف قطاعاته.
وقال ":بهذه املناسبة الوطنية السعيدة ،يشرفني أن أرفع أسمى

آيات التهنئة ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز  ،ولسمو ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما اهلل) ولألسرة
املالكة الكرمية ،وملعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى ،وزير
التعليم  ،وللحكومة الرشيدة ،ولكل أفــراد الشعب السعودي
األ ّبي ،سائ ً
ال املولى عزوجل أن يحفظ بالدنا الطاهرة من كل
سوء  ،وأن يفيض علينا بنعمائه ،رخا ًء واستقراراً ومنا ًء وأمناً
وعز ًة ".
من جانبه ،أكد سعادة عميد شؤون الطالب الدكتور مسعود
القحطاني ،بأن العمادة دأبت على االحتفال باليوم الوطني يف
كل عام كتغريس واستذكار لعقود مضت ،شهدت فيها بالدنا
بدايات تأسيس الدولة وعمت فيها املسيرة النهضوية والتنموية
يف كل أرجــاء البالد ،كما استثمرت عمادة شــؤون الطالب
احلضور الطالبي لالحتفالية ليتم خاللها تدشني برامج
األنشطة الطالبية لتعريف الطالب بتنوع برامج ومجاالت
األنشطة التي يستطيع الطالب ممارسة هواياته واملشاركة يف
املسابقات والبرامج التي تصقل مهاراته وتنمي روح اإلبداع
لديه.

اليوم الوطني
واستذكار ملحمة
التأسيس
حــب الــوطــن ،حــب فطري ترعرنا عليه منذ الصغر
وانــغــرس فينا ،وبــداخــل قلب كل مواطن منا العشق
الكبير لهذا الوطن واالنتماء إليه واالفتخار به ،فهي
عالقة تعتبر من أعظم العالقات وأجلها.
وتعيش مملكتنا احلبيبة يف هــذه األيــام ذكــرى اليوم
اخلــالــد ال ــذي وحــد فيه املغفور لــه املــؤســس جاللة
امللك عبدالعزيز آل سعود هذه اململكة الشامخة ،يف
وقت تشهد فيه اململكة نهضة حضارية شاملة وتنمية
مستدامة يف شتى املجاالت ،وإجنــازات تتوالى تباعا،
لتواصل القيادة احلكيمة دفع عجلة التنمية ،ولتمضي
بحزم وعزم يف حتقيق سبل الرفاهية ألبناء هذا الوطن
املعطاء.
وإنــنــا إذ نحتفل بــذكــرى هــذا الــيــوم فإننا نستحضر
اجلهود والتضحيات التي بذلها والة أمر هذه البالد
حفظها اهلل وحماها يف بناء هذا الوطن ،حيث أن من
فضل اهلل على هذه البالد الطاهرة أن قيض لها قيادة
حكيمة تعمل على االرتقاء بهذا الوطن ومواطنيه ،فلم
تتوقف مسيرة اخلير والنماء منذ تأسيسها يف شتى
مــجــاالت احلــيــاة ،لتتحقق التنمية الشاملة والعيش
الكرمي للمواطن ،ولتتعزز مكانة اململكة بني دول العالم
ولتجعلها محط األنــظــار مبــا وصلت إليه مــن تقدم
وتطور.
وقد ُحق لنا أن نفتخر بهذا اليوم وأن نستذكر فيه
شيئا من جهود قيادة اململكة احلكيمة يف مجال التعليم
والــذي كان محور اهتمامها على امتداد الزمن ،فقد
شهد التعليم يف اآلونــة األخيرة قفزة نوعية يف ظل
الدعم والرعاية واالهتمام الذي حظيه التعليم يف كافة
املراحل وباألخص يف التعليم العالي.
وأخيرا ،أنتهز هذه الفرصة ألرفع أسمى آيات التهاني
والتبريكات لقيادة هــذه البالد حفظها اهلل ورعاها
وللشعب السعودي الكرمي ،سائال اهلل تعالى أن يحفظ
لنا بالدنا وأمنها وأمانها وأن يحميها من شرور وكيد
األعداء ويكفيها خطر املتربصني بها ،واهلل خير حافظا
وهو أرحم الراحمني.
أ.د .عبداملنعم بن عبدالسالم احلياني
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية
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مقاالت

مقاالت

الحب والعشق لوطننا

الخطوات الواثقة
من نعم اهلل عز وجل على االنسان ان يكون له وطن ومن زود نعمه
اذا كان وطنه مما يفتخر به من املكانة الهامة بني الدول وما يتمتع
به من رغد عيش واستقرار وامن وامان و رخاء وبنظرة حولنا
لبلدان مزقتها احلروب وحولت اهلها الى الجئني يفتقرون لشعور
االمن الذي يحس به اي مواطن يف بلده فلذلك نحمد اهلل عز و جل
على ما متتلكه بالدنا من امن .
ونحن اذ نحتفل اليوم مبرور 89عاماً من العطاء و االجنازات و
التطورات التي تزهر بها الدولة عاماً بعد عام على يد املؤسس
امللك عبد العزيز ال سعود ط ّيب اهلل ثراه لتصبح من ضمن الدول
املتقدمة علميا و ثقافيا اقتصاديا و قد شهدت اململكة مؤخراً
العديد من االجنازات و من ضمن ماقامت به الدولة خالل االعوام
املاضية هو تدشني قطار احلرمني الذي بدوره يعتبر احد العناصر
املهمة يف برنامج توسعة شبكة اخلطوط احلديدية يف اململكة كما
انها تتميز باحتوائها على جميع املرافق و االحتياجات الالزمة
الستيعاب االعداد الكبيرة من املسافرين يف املواسم سواء للسياحة
او الداء مناسك احلج و العمرة كما انه يسر على احلجاج سهولة
التنقل بني املشاعر و بني جدة و مكة واملدينة بأسعار زهيدة و
ميسرة.
طرق ّ

دشـــنت اململكة العربية الســـعودية احتفاالتهـــا لهذا العام الـ  88يف كافـــة مناطق اململكة

وكأن كل مدينـــة تتزيـــن بليلـــة عرســـها باحتفاالت شـــعبها الســـعودي الـــذي ي ُكنّونا حباً
وعشـــقاً لهـــذا البلد الكـــرمي ،وكل عام والوطن يزدهر وكل عام وشـــباب هذا الوطن هم
مـــن يقـــودون الرؤيـــة الطموحة كل عـــام وحكومة خـــادم احلرمني الشـــريفني من إجنازا
عظيـــم إلـــى إجنازا اعظـــم  ..وكما قال أحدهم انتـــي مامثلـــك يف هالدنيا بلد ..
وإننـــي يف هذه املناســـبة الغالية أتقدم باســـمي واســـم زمالئي من الطـــاب والطالبات
يف اجلامعـــة بالتهنئـــة العاطرة إلى مقام خادم احلرمني الشـــريفني  -أيده اهلل  -وســـمو
ولـــي عهـــده األمني وجميـــع أفراد األســـرة املالكة وكل أفراد الشـــعب الســـعودي الكرمي
وجنودنـــا البواســـل داخـــل احلدود وخارجها لهذه املناســـبة الغاليـــة على قلوبنا.
ونحن للدين والوطن جنود وفداء ،اللهم احفظ وطننا وقيادتنا من كل سوء ومكروه.
بقلم /عبداإلله بازرعه
طالب كلية االتصال واإلعالم

وكذلك توسعة احلرمني الشريفني ففي عهد امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز آل سعود رحمه اهلل شملت التوسعة ثالثة محاور من بينها
توسيع احلرم املكي حتى أصبح يتسع ملليوني مصلي.
ومن جهة اخرى فان اململكة تسير بخطوات واثقة لرؤية
تتمثل يف حتسني و تطوير العديد من االمور من اهمها إنشاء
أضخم صندوق استثمارات بالعالم  ،توفير العديد من الوظائف،
عدم االعتماد الكلي يف االيرادات على النفط و اخيرا تنمية
السياحة الدينية التي بدورها تعتبر من اهم املصادر املتزايدة
بالدخل للمملكة العربية السعودية.
2030

فلعل ايقونة هذه التطورات االيجابية هو وضع رؤية  2030التي
سيكون لها االثر االيجابي و التحول الكبير على الدولة بحول اهلل .
بقلم  /هبه سلمي عبيد اهلل اجلابري

موطني ٌ
قبلة على جبين األرض
ُ
ِ
األحرف ِ
عاجز ًة أمام عزة
جتردت
قاصر ًة خجولة ِ
ّ
ترابك وكبرياءُ
عظمتك فمنذ
العصر القدمي تعبرين دو َن ٍ
شك اويقني ثابت ًة بكلمة احلقِ حتكمني
ُتلقني بِراي ُة
ٍ
وسيف مرسو ٌم ِ
يره ُب احلاقِ دين عذ ًرا
التوحيد الصادق العظيم
موطني وإن خانتني
جندي ال أخو ُن رايتي ُ
اقف ثا ِبتًا ِبعزةٍ وفخ ًرا
حرويف وكلماتي فإني
ٌ
واعتزازًا اتغنى بهِ بني األوطانِ وأقس ُم القس َم ميينًا بأني ُمدافِ ٌع عن
ارض سالت بِها دِ ماءُ الشهداءِ و ُدفِ ن بها الصحاب ُة
ارضهِ فدا ًء أيا ٌ
ِ
احلاضن
األسيادِ العظماء فلتحيا موطني
وإليك يبقى ا ُ
ِ
ِ
حل ُب خا ِل ًدا وعش ًقا
فمنك
للماضي واحلاضر االتي
ِصا امدهُ ِ
إليك حتى الفناءِ .
خال ً
بقلم  /رغد يوسف اجلهني

يوم الوطن المجيد والتاريخ المديد
جاءت احتفاالت اململكة العربية السعودية بالعيد الـ  88وعندما حتل ذكرى اليوم الوطني
ترتبط اذهاننا بأمجاد امللك عبدالعزيز أل سعود رحمه اهلل ملك التوحيد والتأسيس
ملك القوة والصالبة ملك الكلمة واململكة الذي حمى هذه البالد من بعد اهلل والذي كان
بط ً
ال محباً لوطنه ولدينه وورث اإلنتماء ألوالده من بعد وكانوا خير خلف خلير سلف .
ففي كل عام حتتفل اململكة العربية السعودية يف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر
باليوم الوطني  ...ولهذا التاريخ املميز محفل خاص ونعتز بهذا التاريخ معلناً تأسيس
أرض موحدة العشائر والقبائل حامية احلرمني اململكة العربية السعودية فكان أكبر
حدث تاريخي لهذه البالد فهو تاريخ عظيم وحدث أعظم ويوم مميز .
أقروا التاريخ وتفاخروا ! ماذا فعل أل سعود على مر السنوات تاريخ نسترجع فيه
ذكريات عظيمة ومالحم بطولية  ،وها نحن اليوم نستعد ونعمل من بناء الى بناء فخورين
بأعظم رؤية  " 2030رؤية احلاضر واملستقبل "
فعندما نتغنى بالنشيد الوطني ونرفع االعالم ونردد ( سارعي للمجد والعلياء مجدي
خلالق السماء وأرفعي اخلفاق األخضر يحمل النور املسطر رددي اهلل اكبر يا موطني،
عشت فخر املسلمني عاش امللك للعلم والوطن ) .
نفتخر من كوننا أبناء هذا الوطن الذي ال يحمل حقدا وال كرهاً وال سوءا على بشر
فكل املسلمني يف هذا البلد إخوة ويداً واحدة يف هذا الوطن الرائع واحملافظ على سنة
رسولنا املصطفي صلى اهلل عليه وسلم  ،فنحن هنا نتحدث عن مسلمني محافظني على
قواعد ونظم الدين ويفتخرون ويعتزون بها
ً
عندما أقول يوم وطني فأنا أقول يوم فرحة لكل الوطن السعودي عامة ولكل املسلمني
نحتفل ونعتز بوطنيتنا وديننا احلنيف الذي هوا أساس عقيدتنا وشريعتنا ،
فالقرآن والسنة دستورنا العظيم وكلمة ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل رايتنا فلذلك
أقول كلمة قد قالها األمير خالد الفيصل  -ارفع رأسك أنت سعودي  -نعم نحن
شعب محافظ على الدين اإلسالمي وشعب يحب خدمة البيت احلرام وخدمة احلجاج
واحملافظة على الوطن.
سنرفع األعالم وراية التوحيد ونعتز بشموخ الوطن و  ...أهنيء سيدي خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان واألسرة
احلاكمة خاص ًة والشعب السعودي عامة بهذه املناسبة املجيدة وحفظ اهلل بالدنا ورفع
راية العزة والشرف والتمكني لبالد احلرمني الشريفني " اململكة العربية السعودية
"وختاما افتخر اني سعودية.
بقلم  /جنود عبداهلل النهدي
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دمت فخر لألمجاد واألجيال
قليلة هي الكلمات املعبره عن حبك يا وطن
أدام اهلل عـــــــزك ياوطن ودمت فخر لألمجاد واألجيال.
إني ألفخر ..وكيف ال أفخر ..
والعالم يشهد أن هذا الوطن خير األوطان ..وحكامه أهل حكمة واتزان ..وشعبه
أهل والء وإحسان ..
إني ألفخر ..وكيف ال أفخر ..
وتلك الصحراء القاحلة استحالت ناطحات تلوح يف السماء ..وتلك األراضي
اليابسة استحالت ريانة خضراء ..
وتلك العقول األمية استحالت أطباء ومهندسني وعلماء ..واملرأة السعودية تؤكد
كل يوم حضورها الفعال ومشاركتها اإليجابية يف مسيرة التنمية ومواقع املسؤولية
وجهود االرتقاء بالتعليم ال تتوقف بينما تتواصل جهود تطوير مواردنا البشرية
وقياداتنا الشابة.
إني ألفخر ..فهل يف األوطان مثل وطني ..؟ !
يقصده الداني والقاصي لزيارة مسجد الرسول الكرمي واحلج لبيته العتيق  ،فيه
قبلة املسلمني.
وأختم كالمي بشكر املولى عز وجل على فضله وكرمه والرجاء من وجهه الكرمي،
أن يحفظ وطننا وشعبنا ويرد عنه كيد الكائدين وتربص املتربصني انه سميع
مجيب.
د نهلة محمود قهوجي
وكيلة عمادة اجلودة واالعتماد األكادميي

وطني بدمي

لك يا وطن يف سما املجد راية وأسمك عاليها بحروف املجد مكتوب.
أشمخ وحنا لك أمان وحماية ولك عهد بالدم نويف بكل مطلوب.
مي ّثل تاريخ  23سبتمبر من كل سنة عيداً وطنياً للشعب السعودي يجسد ملحمة
وطنية كبرى يوم توحيد اململكة العربية السعودية حتت راية واحدة وبقيادة امللك
املؤسس املغفور له امللك عبدالعزيز أل سعود عام  1351هـ (صقر اجلزيرة) وأن
ترسخ أركانها وتأخذ مكانها املتميز يف تاريخ املنطقة والعالم ويع ّد عطلة رسمية لكل
املؤسسات احلكومية وال يكاد يخلو بيت سعودي من مظاهر العيد ويتسابق البعض
يف القيام مبشاهد احتفالية مختلفة وغير مألوفة للتعبير عن روحهم الوطنية ،إنه
يوم فارق يف حياة كل بيت سعودي .
اليوم تنبض السعودية باحلياة احتفاالت اليوم الوطني  88ورفع األعالم للتباهي
والتفاخر وتزين السماء باأللعاب النارية وتتغنى اإلذاع ــات ومختلف القنوات
السعودية واخلليجية بسرد تاريخ وعبرة وطن وتتصدر الشاشات الكبرى صور
ِ
امللوك وتختلف االحتفاالت املعبرة عن أهمية احلدث يف مراكز وميادين مختلفة
يف جميع املناطق وتنوع موضوعات االنتماء الوطني والسيادة الوطنية تعريف
األجيال اجلديدة عن اإلجنازات العظيمة التي حتدث يف الوطن وغرس قيم ومبادئ
حب الوطن لدى املواطنني ليكملوا املسيرة سرد تاريخ امللوك واألجداد ومواجهه
التحديات والصعوبات خالل التأسيس والتوحيد ومدى التطور الذي وصل إليه مع
احلفاظ على ثوابت الدين واألمة .
يف الذكرى  88عاماً من عمر اململكة العربية السعودية وهي من بناء إلى بناء ومن
حتدي إلى أخر ومواكبة التحديث واللحاق بركب األمم املتقدمة نضع أيدينا على
(مفتاح النجاح) وتقدم الوطن محليا وعربيا وعامليا وتصدره الصفوف األولى يف
مختلف احملافل الدولية وحتقيق إجنــازات كبيرة على كل املستويات فهي منوذج
مثالي على االستقرار السياسي واالنسجام االجتماعي والثقايف وخير مثال على
الطموح الذي يسعى دائماً إلى املقدمة  ،،ولعل نظره سريعة على عينة صغيرة من
بعض التقديرات واألرقام خالل املدة القصيرة املاضية يؤكد ذلك بوضوح أننا اجتزنا
االمتحان بنجاح ويرجع الفضل وجود قيادة حكيمة وفكر شاب ( كاريزما أمير )
و " املواطن السعودي " الذي يتمحور قلب الرؤية التنموية  2030وفق مقتضيات
ومتطلبات العصر حسب رؤية سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان حفظه اهلل
مشدداً على أن املواطن هو أداة التنمية املستدامة وهدفها يف الوقت نفسه واضعاً
اسم الوطن عالمة فارقة كلمتها باحلسبان يف ظل تغير معطيات السياسة وظروفها
وأشخاصها .
وبدورنا نبارك لوالدنا الغالي سلمان ابن عبد العزيز حفظه اهلل ورعــاه باليوم
الوطني األب احلنون انسان عظيم وقائد فذ كرمي فندعو اهلل أن يحفظك ويطيل
من عمرك ويبقيك للوطن وأهله ذخراً يحفظ بالدنا.
بقلم  /سميرة الذبياني

رؤية وطن
يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني يف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل
عام ،وهو التاريخ الذي يعود إلى املرسوم امللكي الذي أصدره امللك عبد العزيز
رحمه اهلل بتوحيد مناطق اململكة العربية السعودية حتت راية (ال إله إال اهلل
محمد رسول اهلل ) ،ومن مقوالت خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان  ( :إن
ما نعيشه اليوم من إجنازات تنموية ما هو إال امتداد للنهج الذي أرساه املؤسس
امللك عبد العزيز رحمه اهلل  ،وسار على اثره ابناءه البررة رحمهم اهلل وفق
منهج مستمد من الشريعة اإلسالمية وقائم على مبادئ العدل واملساواة وتكافؤ
الفرص وحماية حقوق اإلنسان) .
ويتفق اجلميع أن بداية كل حلم أو جناح رؤية وهذا ما فعلته اململكة يف رؤية
 2030التي ترتكز على (العمق العربي واإلسالمي ،القوة االستثمارية وأهمية
املوقع اجلغرايف) حيث وضعت خطط واستراتيجيات الزدهار اململكة ومساندة
وتنمية األفراد وحتفيزهم لالستفادة من قدراتها.
وقــد تــعــددت احملـــاور الــتــي وضعتها اململكة لتحسني الــثــروة البشرية
واالستثمارية ومضاعفة القدرات ومنها حتويل أرامكو من شركة إلنتاج النفط
إلى عمالق صناعي وانتاجي متطور ومؤثر على مستوى العالم ،وحتويل صندوق
االستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي يف العالم ،بجانب حتفيز كبريات
الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود والعبا أساسيا يف أسواق العالم.
وال شك أن وطننا الذي دستوره اإلسالم ومنهجه الوسطية يستحق احلمد
والشكر هلل على األمن واألمــان ،ووجود احلرمني الشريفني ،ويستحق الكثير
والكثير من البذل والعطاء ،لتبقي رايته عالية خفاقة بأذن اهلل.
بقلم  /نور أحمد باشراحيل

اليوم الوطني  -آمال وطموحات
حتتفل اململكة العربية السعودية بيومها الوطني كل عام ،وهذا هو اليوم الذي
تُبهِ ر فيه العالم أجمع انتصارها على كل التحديات التي واجهتها والعقبات التي
تخطتها لتصل إلى سلم الدولة األكثر رقياً بشعبها.
وكما قالت الباحثة االجتماعية أ .هيا الهندي أن أهم اإلجنازات التي حققتها
السعودية خالل هذا العام كانت إتاحة عمل املرأة حيث وفرت السعودية املجال
األوسع لعمل املرأة يف األعمال التقنية ومحالت الصيانة التي تعتمد على صيانة
الهواتف الذكية بكل سرية تامة ،خاصة بني النساء فقط ،وهذا ما يضمن الثقة
بني جميع أبناء املجتمع.
وشهدت اململكة أيضا استكمال بناء محطة مترو العاصمة ،الذي سيبدأ عمله
بشكل كامل يف منتصف العام الــقــادم ،حيث سيمثل نقلة ضخمة يف شــوارع
السعودية ،باإلضافة إلى االستهالك الذي ستسجله السعودية يف وقود السيارات
العامة.
اما عن هيئة الترفيه فان السعودية تعتني بجميع أفراد شعبها على جميع األصعدة
احلياتية ،كما أنها لم تنقص من حق الترفيه ،فاعتزمت إنشاء هيئة ترفيهية،
ومت البدء يف برامجها الترفيهية الهادفة للمواطنني واستغالل الطاقات كان له
نصيب وافر ،حيث قامت السعودية بالتعميم على جميع احملالت املتخصصة ببيع
األجهزة اإللكترونية والهواتف املتنقلة أن يصبح جميع العاملني فيها من أبناء
الوطن ،وذلك الستغالل طاقاتهم ،ولشغل أوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع
وكانت اململكة األقوى تعليماً ،فوفقا للقائمة املرشحة عاملياً للجامعات الـ300
األقوى يف العالم ،حصلت جامعة امللك سعود على مرتبة متفوقة يف كونها إحدى
أقوى وأعرق اجلامعات يف السعودية ،باإلضافة إلى أن جميع التخصصات التي
حتتويها حصلت على اعترافات عاملية ،وكذلك جامعتنا احلبيبة التي حققت
مراكز متعددة يف التصنيف العاملي.
ولم تتوقف مسيرة السعودية التعليمية أبداً يف تطور العلم ،فقد اعتزمت إضافة
بعض احلصص الدراسية ،التي تعود بالنفع على جميع الطالب ،باإلضافة إلى
احلصص التي تصقل شخصية الطالب وحتدد أهدافه وطموحه
واخيراً من املتوقع دائماً بأننا لسنا بقلقني على مستقبل اململكة كما قيل ،بل
نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً ومعرفة ونح ُن قادرون على أن نصنعه  -بعون اهلل
 بثرواتها البشرية والطبيعية واملكتسبة التي أنعم اهلل بها علينا وعلى اململكة ولن ننظر إلى ما قد فاتنا باألمس ،بل علينا أن نتوجه دوماً إلى األمام يف كل حني.
بقلم  /ملى حسن الزهراني
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻭﻣﺴﻴﺮﺓ ﺇﻧﺠﺎ�ﺍﺕ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ
«

«
«

«

«
«
«
«
«

«

«
«

ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌ��ﺰ ) ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻪﻠﻟ ( ﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻤ�ﻭﺭ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ .
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻜ��ﻢ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺭﻓﻴﻌﺔ  :ﻭ��ﺍﺀ  ،ﻭﻭﻛﻼﺀ ﻭ�ﺍ�ﺍﺕ  ،ﻣﺪﻳ�ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ،
ﻭ�ﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ  ،ﻭﻣﺴﺘﺸﺎ�ﻭﻥ  ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ .
ﺣﺼﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ )  ( 100ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ،ﻭﻣﺎ�ﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻣﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤ��ﺪ .
ﺍﺧﺘ�ﺍﻉ ﻃﺒﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺘﺤﻮ�ﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻃﺒﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻓﺮﻧﺴﻲ  ( KAU RASPING TOOL ) :ﻭﻫﻮ ) ﻧﺤﺖ
ﺍﻟﻐﻀﺎ��ﻒ ﺩﻭﻥ ﺟ�ﺍﺣﺔ ( 1439ﻫـ 2018 /ﻡ ،ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘ�ﺍﻉ  ،ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻜﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ،ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ  ،ﻟﻌﺎﻡ 2018ﻡ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017ﻡ
ً
ﻋﺮ�ﻴﺎ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ ﻟﻌﺎﻡ 2018ﻡ .
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸ�ﻭﻉ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻟﻠﺴﻴﺎ�ﺍﺕ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤ�ﻭﺭ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻓ�ﺘﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎ�ﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ�ﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻴﺮﺳﺎ ﺇ�ﺶ ﺩﻱ ) ( VERSA HD
ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ .
ﻓﺎﺯﺕ ﺟﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻓﻀﻞ ( ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑ�ﺍﻣﺞ ﺭﺳﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ  .ﺿﻤﻦ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻮﺍﻟﺔ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻛﻮﺯﻛﻮ ﺑﺠﻤﻬﻮ��ﺔ ﺍﻟ�ﻴ�ﻭ .
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟ��ﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ) .( ISI
ﺍﻻﺷﺘ�ﺍﻙ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ) ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ  ،ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎ�ﺸﻮﺳﺘﺲ  ،ﺗﻜﺴﺎﺱ  ،ﻟﻨﺪﻥ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ  ،ﻃﻮﻛﻴﻮ  ،ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ،
ﻛﺎﻣﺒﺮﺩﺝ  ،ﺗﻮﺭ�ﺘﻮ  ،ﺍﺳﺘﺎﻧﻔ�ﺭﺩ  ،ﺳﻴﺆﻭﻝ  ،ﺑﺎ��ﺲ � ،ﻴﺮﻛﻠﻲ ( ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ .
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 1438 – 37ﻫـ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ )  ( 11ﺑ�ﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘ�ﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑ�ﺍﺀﺓ (  ،ﻭﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
)  ( 94ﺑ�ﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘ�ﺍﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ .

«
ً
ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
« ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ) ( 12
ً
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ) ﺩﻛﺘﻮ�ﺍﻩ  ،ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  ،ﺩﺑﻠﻮﻡ ( .
« ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ،ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ) ( 190
ﺟﺎﺭ �ﻨﻔﻴﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ )  ( 9ﻛ�ﺍﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ .

«

«

ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤ�ﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ) ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸ�ﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓ��ﻘﻴﺎ – . ( MENA
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ .
ﺗﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ) ﻋ��ﺰ ( ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .

«
ً
ً
ً
ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻟﻠﺒ�ﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄ�ﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﺪ���ﻴﺎ
ﻣﺮﻛ�ﺍ
« ﺍﻋﺘ�ﺍﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠ�ﺍﺣﻴﻦ  ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﻠﻴ� ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .
ً
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ  ،ﻣﻊ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ )  ( 81ﺍ�ﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ
« ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ )  ( ASPﺍﻷﻣ��ﻜﻴﺔ  ،ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺗﻮ�ﻭ�ﺘﻮ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ .

ً
ً
ﻭﻏﺮﺑﺎ.
ﺷﺮﻗﺎ
ﻣ�ﺍﻋﺎﺓ �ﻨﻮﻋﻬﺎ
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 7أندية طالبية تشارك في اليوم الوطني ومسابقة تبرز
اإلبداع في حب الوطن

تثبت األنــديــة الطالبية باجلامعة قدرتها يف املشاركة
والتنظيم الفعاليات التي تنظمها عمادة شؤون الطالب
وهــم اليوم يف احتفال اجلامعة مبناسبة اليوم الوطني
يقدمون أجمل الصور يف التنظيم واملشاركة الفعالة يف
فرحة وطن وذلــك يف مبنى السنه التحضيرية ( ) 471
احلاضن لالحتفال.
وتشارك  7من األندية الطالبية يف التنظيم واالستقبال
وفقرات احلفل ،وتقدمي العروض املسرحية وغيرها من
الفعاليات املتنوعة املصاحبة لالحتفال واألندية املشاركة
هي نادي اجلوالة ،ونادي املسرح ،ونادي التطوع ،ونادي
نزاهة ،ونــادي العالقات العامة ،ونــادي التراث الشعبي،
نادي التصوير.
حولت عمادة شــؤون الطالب فرحة واحتفاالت الطالب
والطالبات بـ"اليوم الوطني" إلى فرصة لإلبداع وإظهار

عبر ودروس
من سيرة المؤسس

املواهب من خالل اطالق "مسابقة يف حب الوطن" والتي
شهدت مشاركات طالبية كبيرة خالل الفترة املاضية.
وأعلنت الــعــمــادة منذ وقــت ســابــق عــن بــدايــة استقبال
املــشــاركــات عبر املــوقــع االلكتروني للجامعة حيث قدم
الطالب مشاركات متميزة وجديرة باالهتمام والرعاية يف
محاور املسابقة والتي ركزت على اظهار حب الوطن من
خالل مشاركة فنية تعبر عن امكانيات الطالب والطالبات
وتبرز مواهبهم.
وشملت على عــدد مــن املسابقات يف حــب الــوطــن وهي
مسابقة التصوير الفوتوغرايف ،عن اآلثار واملواقع األثرية،
ومسابقة أفضل خاطرة ،ومسابقة  30ثانية وهي عبارة عن
مقطع فيديو عن حب الوطن ووضعت جلنة التحكيم معايير
وشروط لقبول املشاركات الطالبية.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮ�ﺮ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ

■ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺐ
اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﳉﻨﻮدﻧﺎ اﻟﺒﻮاﺳﻞ

■ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻮرة واﺣﺪة وﺳﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ

■ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﳉﻮال واﳊﺎﺳﺐ

أخبار
الجامعة

تصدر عن املركز اإلعالمي باجلامعة

أ.د .عبداهلل بن مصطفى ُمهرجي
وكيل اجلامعة

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺎﻃﺮﺓ
■ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ

■ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اي ﻣﻮاد ﻣﻨﺸﻮرة او ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺴﺒﻘﺎ

■ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز زﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  ٣٠ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

يف ذكرى اليوم الوطني نستلهم العبر والدروس من سيرة
القائد الفذ املغفور له امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود -رحمه اهلل -الــذي استطاع بحنكته ونافذ
بصيرته ،وقبل ذلك كله بإميانه الراسخ باهلل جل وعال
أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته
وثــوابــتــه الــتــي مــا زلــنــا نقتبس منها لتنير حاضرنا،
ونستشرف بها مالمح ما نتطلع إليه مستقب ً
ال من الرقي
والتقدم يف سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن
ورفاهية وكرامة املواطن.
و انطالقاً من تلك الركائز التي أرساها امللك املؤسس
وما بدأه عليها من إجنازات ،وانطالقاً من إطار فكري
شامل نابع من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف ومبادئه
الصاحلة لكل زمان ومكان ،وقريباً من خصائص املجتمع
السعودي العظيم ،بزغ عهد خادم احلرمني الشريفني
حفظه اهلل -ليكون نقطة انطالقة جديدة للمضي يفمسيرة التنمية لتحقيق تطلعات و آمال الرؤية املباركة
رؤية  2030و برنامج التحول الوطني 2020
إن اليوم الوطني رمز جلهود عظيمة يف كفاح طويل
لتأسيس اململكة العربية السعودية بالد التوحيد وإرساء
دعائم الدولة بكل مفرداتها احلضارية (أمــن ،صحة،
علم ،نقل ،طرق ،زراعــة ،ومياه  ..الخ) وغيرها كثير،
وان حاضرنا الزاهر واالحتفال بهذا اليوم املجيد ما
هو إال تقدير ووالء وعرفان لباني هذه البالد العزيزة
ومؤسسها املغفور لــه املــلــك عبدالعزيز -طــيــب اهلل
ثراه -ثم إلى راعي التنمية األول يف وطننا الغالي خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ،وإلى
ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
سلمان كما هو دعم ملعاني االنتماء للوطن الغالي.

■ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﻮرة ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﻮرة jpg
■ ﻳﺠﻮز ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮرة رﻗﻤﻴﺎ ﻹزاﻟﺔ أي ﺑﻘﻊ أوﺧﺪوش ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺴﺎﺑﻖ ﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮرة ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻔﺎء ووﺿﻮح.

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ�� 2000 :ﺎﻝ

املشرف العام
مدير اجلامعة

أ .د .عبد الرحمن بن عبيد اليوبي
نائب رئيس التحرير
نائب املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .محمد بن طالل مساوى

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ��1000 :ﺎﻝ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ��1500 :ﺎﻝ

رئيس التحرير
املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .شارع بن مزيد البقمي

نائبة رئيس التحرير
نائبة املشرف العام على املركز اإلعالمي

د .رمي بنت علي الرابغي

مدير التحرير

أحمد بن علي العمري
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