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بهيج  عرس  هو  الوطني  يومنا 
الثالث  في  مشاعرنا  يحمل 
سبتمبر  شهر  من  والعشرين 
من كل عام، نقرأ من خالله حكايا 
والزمان  المكان  وقصة  التاريخ 
تلك  زواياه  عبر  ونستعرض   ،
المشاهد التي تلونت تفاصيلها 
عام تلو عام، لتروي سلسلة من 
سيٌف  باألمس  صنعها  األمجاد، 
التحم بيمين قائد فذ يمأل قلبه 
اليقين، وباركها دستور قام على 
شريعة عظمى - كتاب الله وسنة 
وأتم  الصالة  أفضل  عليه  نبيه 
التسليم- وقادها إلى حيث بانت 
حملوا  برره،  أبناء  اليوم  معالمها 
وساروا  المسيرة  وأكملوا  الراية 
على النهج والخطى، بحزم وكفاح 

ال يعرف معنى للهزيمة واللين.
ابتدأت  عام  وتسعون  اثنان 
الملحمة  بتلك  فصولها 
والبطوالت التاريخية التي قادها 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك 
الله ثراه- لتوحيد المملكة  -طيب 
وقيامها  السعودية،  العربية 
على مبادئ راسخة، وقيم ثابتة، 

اإلسالم  خدمة  بشرف  والتزام 
تحول  نقطة  والمسلمين، 
وأرسيت  الحدود،  حينها  ُرسمت 
قواعد البناء، وِحيكت الطموحات 
سوى  أمامها  ترى  ال  والعزائم، 
إلى  بالوطن  الوصول  هدف 
العالم  خريطة  على  موضعه 
جدارة  عن  وتأثير  وعلو شأن  قوة 
األرض  هذه  لتكون  واقتدار، 
اآلمن”  والظل  والدار  “الوطن 
لشعب كان ولم يزل مخلص أمين، 
التليد  الماضي  مآثر  يستذكر 
فصول  ويعيش  ويفخر،  فيزهو 
ويعمل،  فيجد  الزاهر  الحاضر 
المزهر  المستقبل  آمال  ويرسم 
فيبني له ويعمر، قلوب تطمئن 
وهمم   ، الوطن  بحب  سرائرها 
تستمد قوتها من خيره وعطائه، 
له  والئها  تجسد  أيٍد  وصنائع 
والترابط  التالحم  بعمق  وتشهد 

والوفاء لهذه الديار وقادتها.  
عيان  شاهد  هو  الوطني  يومنا 
على ما وصلت إليه مملكتنا اليوم 
والنهضة  والمكانة،  السؤدد  من 
والنمو، أنموذج فريد يؤكد كيف 

والنظرة  واإلصرار  بالهمة  يمكن 
المتكاتفة  والسواعد  المتفائلة 
أن نصنع من المستحيل ممكًنا، 
وأن نبني بالفكر الواعي الطموح 
تواكب  متجددة  عصرية  نهضة 
وتنافس  تصنعه  بل  التطور، 
متوازنة،  مستدامة  تنمية  به، 
ونقالت نوعية متالحقة، وانجازات 
تناولت  متواصلة،  مستمرة 
المحاور  كافة  مستهدفاتها  في 
والبيئية  واالقتصادية  السياسية 
واالجتماعية وبعائد ملموس وأثر 
فعال امتد محلًيا وعالمًيا وبعمق 
كما  حدود،  له  ليس  استراتيجي 
بناء  في  القادة  نهج  فيها  تجلى 
عليه  تقوم  كمرتكز  االنسان 
في  وديدنهم  التنموية،  الخطط 
الشباب  تمكين  مقومات  تبّني 
والثقة في قدراتهم واالستثمار 
األمثل إلمكاناتهم، ودعم الروافد 
وإعدادهم  لتهيئتهم  األساسية 
في  يأتي  والتي  وتحفيزهم 
طرقه  بتعدد  التعليم  مقدمتها 

ووسائله.
ومن منطلق هذا اليقين،    
كفاءة  لتعزيز  الملحة  والضرورة 
يواكب  بما  البشري  المال  رأس 
ومتطلباته،  عصر  كل  مستجدات 
للحفاظ على  لتوظيفه  والسعي 
مقدرات الوطن ومكتسباته؛ فقد 
بدعم  بالمملكة  التعليم  حظي 
ورعاية  مستمر  وتشجيع  سخي 
سار  البالد،  قادة  لدن  من  حثيثة 
واالتقان  الجودة  حيث  إلى  بها 
تعترف  والمخرجات،  السبل  في 

بتجاربه  الدولية  المنظمات 
واستراتيجياته كقدوة وممارسات 
منظومة  شهدت  كما  عالمية، 
خادم  عهد  في  العالي  التعليم 
الملك  الشريفين  الحرمين 
وولي  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الملكي  السمو  صاحب  عهده 
األمير محمد بن سلمان -حفظهم 
ملموسة  تقدم  منعطفات  الله- 
في  بمؤسساتها  ارتقت 
التصنيفات العالمية وبمؤشرات 
شملت  حيث  مسبوقة،  غير 
خالل  من  التنظيمي  الجانب 
الكفاءة  من  للرفع  األنظمة  سن 
األدائية للجامعات، وكذلك إطالق 
عدد من االستراتيجيات التي من 
شأنها تنمية قدرات أبناء الوطن 
وقدرتهم على المنافسة عالمًيا، 
المنعطفات  تلك  امتدت  كما 
والبحثي  األكاديمي  الجانب  إلى 
بإطالق عدد من اللوائح واإلجراءات 
لتجويد العملية التعليمية، وتعزيز 
المرونة األكاديمية وحوكمتها بما 
الدولية،  الممارسات  يتوافق مع 
إلى جانب استحداث التخصصات 
الجامعات  دور  لتعزيز  التطبيقية 
الهام في تحقيق متطلبات التنمية 
الوطنية واحتياجات سوق العمل، 
تخصيص  أيضًا  شملت  كما 
للمشاريع  الداعمة  الميزانيات 
العلمية والبحثية وتوجيهها لخدمة 
القضايا االقتصادية والمجتمعية 
العلوم  بصنوف  الواقع  ليزخر 
والمعارف النوعية ومعالم اإلنجاز 

اإلبداعي المبتكر.

دار عـــز ومقـــــام .. شانها ِســلم وســـالم          .. دارنـــــــا ،، والله ما بعــــــدك ديـــــار..
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دار عـــز ومقـــــام .. شانها ِســلم وســـالم          .. دارنـــــــا ،، والله ما بعــــــدك ديـــــار..

أ.د.عبدالله بن محمد الربيش
رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

وفي خضم هذه المسيرة المباركة لمنظومة التعليم استلهمت جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل مستهدفاتها 
وخططها االستراتيجية فاستمرت مساعيها في تأطير مسارات التقدم والنهضة بغايات عظمى ومقاصد سامية، 
عازمة على المساهمة في قيادة التغيير وإيقاع األثر المأمول، وتألقت فيها بفضل من الله إنجازاتها على الصعيد 
األكاديمي والبحثي والمجتمعي فاحتلت مكانتها محلًيا وعالمًيا وفق أهم التصنيفات ومؤشرات براءات االختراع، كما 

عملت على استمرار جهودها في رفع مستوى المخرجات التعليمية وتحقيق 
متطلبات الجودة واستيفاء معايير االعتمادات المؤسسية والبرامجية، 

مختلف  في  والدولية  المحلية  الشراكات  تعزيز  إلى  إضافة 
الجوانب كجزء من رؤيتها ورسالتها وعمق اهتمامها قيمها 

في استشعار مسؤوليتها كصرح تعليمي ملتزم بخدمة 
المجتمع والوطن.    

 أخيًرا.. ستظل مملكتنا “ لنا دار” ، وسيظل أبناؤها 
فخرهم  مؤكدين  بها،  االحتفاء  أيام  يترقبون 
حدود  عكست  بهوية  العام  هذا  واعتزازهم 
احتضانها  وجسدت  أطرافها،  وترامي  المملكة 
للشعوب والثقافات، واستعداها إلطالق أهم 
المشاريع واإلنجازات، عاكسة بألوانها ما تحمله 

من معاني قيمة تمثل الطموح والعزيمة والنمو 
يديم  أن  نسأل  والله  والوالء،  والحكمة  واألمان 

هذه القيم رمًزا وسمة ألرض الخير وشعبها، ليسجل 
لها التاريخ ومحطاته وبمداد من نور مكانتها المرموقة 

شامخة  متفردة  متميزة  فتبقى  الدولي  وثقلها 
أن  إال  المقام  الدهر، وال يسعني في هذا  أبد 

الحرمين  الخالصة لمقام خادم  بالتهنئة  أتقدم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

األمين  عهده  ولي  وإلى  سعود،  آل 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 

والى  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن 
صاحب  الشرقية  المنطقة  أمير 

السمو الملكي األمير سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز، وإلى 
الشرقية  المنطقة  أمير  نائب 

صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهم الله- سائاًل المولى عز وجل أن يسدد 
على الحق خطانا، وأن يجعلنا منابع خير ال تنضب، ومنابر لعطاءات التكل وال تخبو لعمارة هذه البالد ورفعتها.
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أ.د. فهد بن أحمد الحربي
نائب رئيس الجامعة 

للبحث العلمي واالبتكار

د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي
نائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية

مناسبة خالدة لتوحيد كياٍن عظيم

النهضة وبناء اإلنسان السعودي

الحرمين  خادم  سيدي  لمقام  أتقدم 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
صاحب  األمين  عهده  وولي  سعود  آل 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
السعودي  وللشعب  الله-  -حفظهما 
العظيمة  المناسبة  بهذه  الكريم 
الثاني  الوطني  اليوم  مناسبة  وهي 
المملكة  العزيزة  لبالدنا  والتسعين 

العربية السعودية.
سعيدة  مناسبة  الوطني  اليوم  إن 
كل  نفوس  على  والسرور  البهجة  تدخل 
خالدة  مناسبة  لكونها  سعودي  مواطن 
على  العظيم  الكيان  هذا  بتوحيد  تذكرنا 
بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  يد 
ثراه،  الله  طيب  سعود  آل  عبدالرحمن 

وقوي،  كبير  كيان  في  البالد  وّحد  الذي 
ولكونها مناسبة تذكرنا أيضًا بما وصلنا 
إليه من تقدم ورفعة وعزة على يد من 
الذين  البررة  الملوك  أبنائه  من  خّلفه 
قادوا خطط البناء والتنمية وسعوا في 
وأمنه في  الوطن  هذا  على  المحافظة 
السياسية  والمعطيات  الظروف  كافة 

واالقتصادية.
كلنا ثقة بأن وطننا في إطار رؤية 2030 
الله  من  وبفضل  التنفيذية  وبرامجها 
الله  رعاها  القيادة  وتوجيهات  وجل  عز 
هذه  فإن  الوطن  هذا  أبناء  وسواعد 
حضارية  قفزات  تشهد  سوف  البالد 
التنموية  األهداف  لتحقيق  متضافرة 

المرسومة.

وفي الختام .. نسأل الله العلي القدير 
أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين 
عليهما  يمن  وأن  األمين  عهده  وولي 
بتحقيق  ويوفقهما  والعافية  بالصحة 
تطلعاتهما االستراتيجية للنهوض ببالدنا 
أيدي  على  المتقدمة  الدول  لمصاف 
المجاالت،  كافة  في  المواطنين  أبنائها 
كما نتمنى لهذه لبالدنا التقدم والرقي 
العيش  مستويات  وأعلى  واالزدهار 

الكريم.

الثاني  السعودي  الوطني  اليوم 
عريق،  بماٍض  ُيذكرنا  والتسعون 
نفخر فيه بعقيدتنا وهويتنا ومنجزاتنا 
فيه  يتجدد  يوُم  الوطنية  ووحدتنا 
كل  من  واالنتماء  والوالء  الحب  روح 
لوطنهم  السعودي  الشعب  أبناء 
أنفسنا  فيه  تمتلئ  يوًم  وقيادتهم، 
عزًة وفخًرا بما تمتلكه “دارنا” “مملكة 
وبما  حضارية  قيم  من  اإلنسانية” 
وإنجازاٍت  وازدهاِر  تنميٍة  من  قدمته 
وإلى  وطني  يا  عّزك  فدام  متالحقٍة 

المجد والعلياء.
الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  احتفاء  إن 
بن فيصل باليوم الوطني ما هو إال 
انعكاس لقيم االنتماء للوطن والوالء 
بالمنجزات  واالعتزاز  والفخر  لقيادته 

التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة 
قطاعات  كافة  في  الله-  أيدها   –

الدولة. 
التعليمية  برامجها  في  الجامعة  تركز 
على تحقيق الرؤية المستقبلية التي 
تنشدها القيادة الرشيدة من التعليم، 
بقيم  يتمتع  إنساِن  ببناِء  وذلك 
ومعارِف ومهاراِت عاليًة، ُيسهم في 
المحافل  في  منافًسا  وطنه  تنمية 
مواكبة  برامج  بناء  خالل  من  الدولية؛ 
وابتكار  المتالحقة،  التقنية  للتطورات 
تحقق  التي  األكاديمية  المبادرات 
القدرات  تنمية  “برنامج  مستهدفات 
ولي  سمو  أطلقه  الذي  البشرية” 
العهد األمين األمير محمد بن سلمان 
- أيده الله -؛ والذي تؤمن “رؤيته” بأن 

للنهضة  الرئيس  المحور  هو  التعليم 
بناء  في  األساس  والركن  الشاملة، 
قدراته،  وتنمية  السعودي،  اإلنسان 

ليسهم في تقدم بالده وتطورها. 
العزة  رمز  هو  الغالي  الوطن  هذا  إن 
سعودي  مواطن  لكل  الدائم  والفخر 
عليه،  الحفاظ  على  جميًعا  فلنحرص 
المجيد ورموزه وحضارته  بتاريخه  نعتز 
وتراثه، نبنيه بسواعدنا ونرفع هاماته 
وجميع  عام  كل    ، وابتكاراتنا  بعقولنا 
وسعادة،  بخير  الوطن  هذا  أبناء 
األمن  الغالي  وطننا  على  الله  وأدام 
الُهمام  قائدنا  الله  وحفظ  واألمان، 
وولي  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 

عهده األمين.
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أ.د. عبدالواحد بن حمد المزروع
نائب رئيس الجامعة 

للشؤون اإلدارية والمالية

د. نهاد بنت عبدالله العمير
نائب رئيس الجامعة 

للتطوير والشراكة المجتمعية

البالد المباركة

ذكرى تتجدد بالمجد
الثاني  الوطني  اليوم  مناسبة  إن 
السعودية  العربية  للمملكة  والتسعون 
مراحل  الستذكار  متجددة  فرصة  هي 
يد  على  وتوحيده  الشامخ  وطننا  تقدم 
الملك المؤسس عبد العزيز ال سعود - 
رحمه الله - الذي قام ببناء دولة عظيمة 
والمساواة  العدل  وقيم  ركائز  رسخت 
كافة  في  اإلسالمية  الشريعة  وتحكيم 
قوة  اليوم  أصبحت  حتى  شؤونها، 
المجاالت  شتى  في  وعالمية  إقليمية 
وأطياف  دول  بين  واألصعدة، مستقرة 
العالم، تتمتع بالشباب والحيوية، وتسير 
وتحقيق  المستقبل  نحو  واثقة  بخطى 

التطلعات الطموحة. 
ثرية  لمسيرة  امتداٌد  المناسبة  هذه  إن 

باليوم  فاالحتفال  باإلنجازات  مليئة 
عظمة  الستشعار  دعوة  هو  الوطني 
التأسيس  منذ  حققناه  ما  وحجم  وقوة 
لمستقبل  انطالق  نقطة  أيضًا  وهو 
في  تحقيقه  نستطع  لم  ما  فيه  نحقق 
تتجدد  غالية  مناسبة  فهي   ، الماضي 
وصلت  حتى  االمجاد  صناعة  بذكرى 
تقدم  اليه من  ما وصلت  الى  المملكة 
وازدهار حققت فيه العديد من اإلنجازات 
مجاالتها  بكافة  والمحلية  العالمية 
العلمية والتعليمية والصناعية والتجارية 
وجعلتها  العالم  ابهرت  التي   ، وغيرها 

محط األنظار . 
إن هذا العام تتخذ هوية اليوم الوطني 
“هي  عبارة  من  اللفظي  شعارها 

من  الكثير  لها  عبارة  وهي  دار”   لنا 
الدالالت الصادقة والعميقة، فضاًل عن 
، دمت  لوجداننا كسعوديين  مالمستها 
ودامت  والعطاء  للحب  رمزًا  وطني  يا 
رايتك تعلو في السماء، عاٌم يأتي وعاٌم 
يمضي وكل عام وحب الوطن أكثر مما 

مضى. 
نعمة  وعلى  نعمه  على  لله  فالحمد 
خادم  قيادة سيدي  تحت  واألمان  األمن 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
عبد العزيز ال سعود - حفظه الله- و ولي 
الملكي  السمو  صاحب  األمين  عهده 

األمير محمد بن سلمان - حفظه الله. 

الثالث  المملكة قيادة وشعبًا في  تحتفي 
عام  كل  من  من شهر سبتمبر  والعشرين 
ثراه  الله  - طيب  العزيز  عبد  الملك  بإعالن 
- توحيد هذه البالد المباركة، وإطالق اسم 
في  عليها  السعودية  العربية  المملكة 
التاسع عشر من شهر جمادى األولى من 
سنوات  خالل  أرسى  حتى  1351هـ  سنة 
نصب قواعد هذا البنيان على هدي كتاب 
الله الكريم، وسنة رسوله األمين - صلى 
، سائرًا في ذلك على   - الله عليه وسلم 
نهج أسالفه من آل سعود الكرام ؛ لتنشأ 
تزهو  فتية  دولة  اليوم  هذا  مثل  في 
بتعاليمه  وتصدح  اإلسالم،  شرع  بتطبيق 
السمحة، وقيمه اإلنسانية في كل أصقاع 
والدعوة  والخير  السالم  ناشرة  الدنيا، 
والتطور، سائرة  العلم  عن  باحثة  المباركة، 
لشعبها  أفضل  غد  نحو  حثيثة  بخطى 
اإلسالمية  ولألمة 
والعالم أجمع. 
مناسبة  إن 
اليوم  هذا 

لرؤية  والتحفيز  الوحدة  قيم  لتعزيز  تأتي 
واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء للبالد 
رؤية  تمثل  حيث  المجاالت؛  شتى  في 
استراتيجي من  لعمل  خارطة طريق   2030
الشاملة  التنمية  نحو  المملكة  نقل  شأنه 
ورسم مالمح مستقبل يعد بالنماء والبناء 
تخصصه  حسب  كل  بتحقيقها  ملتزمين 
بإذن  مشرق  مستقبل  نحو  عمله  وطبيعة 

الله تعالى لهذا الوطن المبارك.
اليوم  في  يستعيدون  المملكة  أبناء  إن 
وهم  البالد،  توحيد  الـ)92(  الوطني 
خادم  له  خطط  جديدًا،  واقعًا  يعيشون 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
عهده  ولي  من  وبمؤازرة  العزيز،  عبد 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
شجاعة،  ومبادرات  ثاقبة،  برؤية  سلمان 
المتتبع  أن  وال شك  وتوجيهات مستمرة، 
لعهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر الذي 
الكبيرة  التنموية  التحوالت  يلحظ  نعيشه 
إرساء  في  تسهم  التي  و  شهدها  التي 
خالل  من  المستقبل  القتصاد  تحتية  بنية 

2030 ، وايجاد بيئة مناسبة  رؤية المملكة 
للتنمية الدائمة والمستمرة، باإلضافة إلى 
وتنمية  قوية  حضارية  نقلة  من  أحدثته  ما 
التعليمية  القطاعات  مختلف  شملت 
واالجتماعية  واالقتصادية  والصحية 

والعمرانية.
وفي هذه المناسبة الغالية أتقدم نيابة عن 
الجامعة ومنسوبيها بخالص التهنئة لمقام 
الحرمين  بخادم  ممثلة  الرشيدة  القيادة 
 - عبدالعزيز   بن  الملك سلمان  الشريفين 
حفظه الله -  و ولي عهده األمين صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
الملكي  السمو  صاحب  وإلى   ، عبدالعزيز 
األمير سعود بن نايف  بن عبد العزيز أمير 
المنطقة الشرقية وإلى سمو نائبه وإلى 
األسرة المالكة والشعب السعودي الكريم 
داعًيًا العلي القدير أن يغفر لمؤسس هذا 
الكيان ويجزيه عن شعبه خير الجزاء، ويجعل 
الخير موصواًل في عقبه إلى يوم الدين , 
إنه  واإليمان  األمن  نعمة  علينا  يديم  وأن 

ولي ذلك والقادر عليه .
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الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك  خالد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك  فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك  سعود بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك  عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك  فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -

كل فرد من شعبي جندي وشرطي وأنا أسير وإياهم كفرد واحد 
.. ال أفضل نفسي عليهم.. وال أتبع في حكمهم غير ما هو 
صالح، لهم. إننا نبذل النفس والنفيس في سبيل راحة هذه 
البالد وحمايتها وان خطتي التي أسير عليها هي إقامة الشريعة 
باألسباب  واألخذ  العرب  ترقية  واجبي  من  أرى  كما  السمحاء، 
التي تجعلها في مصاف الدول الناهضة.” “إن الرابطة التي 
الدين  قوامها  وثقى  عروة  هي  والمحكوم  الحاكم  بين  تربط 
واالعتصام بحبل الله وبحكم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم وقوامها أن يكون القوي عندنا ضعيفًا حتى يؤخذ 

الحق منه.. والضعيف قويًا حتى يؤخذ الحق له.

املؤمن  من  خري  القوي  املؤمن  إن   “
بناء  على  نحرص  فإننا  الضعيف 
أساسها  قوية  اقتصادية  قاعدة 
الذي  السعودي  اإلنسان  وقاعدتها 
تحديات  على  القدرة  فيه  نبين 
تلك  العصر،  منجزات  مع  التعامل 
مستوى  في  أصبحت  اليت  القدرة 
اململكة  “إن   ““ األداء  من  رفيع 
جدا  لفخورة  السعودية  العربية 
وتجند  إمكاناتها  كل  تضع  أن 
خدمة  أجل  من  طاقاتها  كل 
الذين  الحرام  اهلل  بيت  حجاج 
اشقائهم  وبني  بالدهم  في  يحلون 

وإخوانهم““

أن  أؤكد  ولكنين  التفوق  ندعي  ال  “نحن 
عقيدته  على  اهلل  بعد  يعتمد  البلد  هذا 
عقيدته  على  أعتمد  ومن  اإلسالمية 
حال  بأي  يمكن  ال  الصحيحة  اإلسالمية 
كبري  نصيبه  يكون  أن  إال  األحوال  من 
جدا من الرقي واالندفاع ملا فيه خري مواطنيه 
اآلن  فيه  مانحن  رأى  “من  املجاالت،  جميع  في 
وما  وصحية  وعمرانية  علمية  نهضة  من 
بالدنا  كانت  عندما  السابق  في  عليه  كّنا 
الزمن  خالل  بانه  يصدق  ال  صحراويا  بلدا 
كل  املجيدة،  النهضة  هذه  قامت  القياسي 
تمسكنا  بفضل  ثم  علينا  اهلل  بفضل  ذلك 
عليه  اهلل  صلى  نبيه  وسنة  املجيد  بكتابه 
هي  السعودية  العربية  “اململكة  وسلم“ 
ولهم،  منهم  هي  اإلسالم  أمة  دول  من  واحدة 
ثم  اهلل،  إىل  الدعوة  لواء  لحمل  أساسا  نشأت 
شرفها اهلل بخدمة بيته وحرم نبيه فزاد بذلك 
حجم مسؤوليتها، وتميزت سياستها وتزايدت 
على  الواجبات  تلك  تنفذ  إذ  وهي   ، واجباتها 

الصعيد الدويل تتمثل ما أمر اهلل به“

الضعة  من  فنقلنا  اإلسالم  “جاء 
فكنا  الدرجات  أعلى  إىل  واملهانة 
القادة،  وكنا  جانبًا،  الناس  أمنع 
اهلل“  إىل  الداعني  الهداة  وكنا 
املسلمني  كلمة  اجتماع  “إن 
هو  شعثهم  ولم  صفوفهم  وتوحيد 
مسلم  كل  على  يجب“  ما  أعظم 
أدعو  وإنين  لتحقيقه،  يعمل  أن 
يجمعوا  أن  جميعا  املسلمني 
يوحدوا  وأن  صفوفهم  الحق  على 
كلمتهم وأن يكونوا كالبنيان 

املرصوص“

أن  أعاهدكم  ثم  اهلل  “أعاهد 
واإلسالم  دستورا  القرآن  أتخذ 
منهجا وأن يكون شغلي الشاغل 
العدل  وإرساء  الحق  إحقاق 

وخدمة املواطنني““
أمانيكم  نعيش  معكم  “إننا 
أمل  من  لنا  يبق  فلم  وأحالمكم 
شيء سوى خدمتكم والسهر على 
أحوالكم““  وتفقد  راحتكم 
اهلل  يعلم  الكريم  الشعب  “أيها 
دائما،  أحملكم  قليب،  في  أنكم 
من  والقوة  والعون  العزم  واستمد 

اهلل ثم منكم““

“يجب على املسلمني عامة وعلى 
يتصلوا  ان  خاصة  بصفة  العرب 
وأن  يتفاهموا  وأن  ببعضهم، 

يعتصموا بحبل اهلل““ 
اإلسالم  يعرتض  أن  اهلل  “معاذ 
سبيل التقدم فهو دين التطور ودين 
ولنغتنم  الكرامة،  ودين  العزة 
النهوض  سبيل  لبحث  فرصة  الحج 

باملسلمني“

املواطن  بقدرات  ثقة  على  “إننا 
اهلل“  بعد  عليه،  ونعقد  السعودي، 
والشعور  وطنه،  بناء  في  كبرية  آماال 
مواطن  كل  إن  تجاهه،  باملسؤولية 
وطننا  أجزاء  من  جزء  وكل  بالدنا  في 
ورعاييت،  اهتمامي  محل  هو  الغايل 
خدمة  في  الجميع  إسهام  إىل  ونتطلع 

الوطن““
“إن التعليم في السعودية هو الركيزة 
تطلعات  بها  تحقق  اليت  األساسية 
العلوم  في  والرقي  التقدم  نحو  شعبنا 

واملعارف،“
“اململكة العربية السعودية ماضية 
رخاء  يعزز  ما  كل  تحقيق  نحو 
وأمنه  وتقدمه  الوطن  وازدهار  املواطن 
املواطن  على  والتيسري  واستقراره، 
لتحقيق مختلف املتطلبات اليت تكفل 

به حياة كريمة بإذن اهلل““



7

عدد خاصة بمناسبة اليوم الوطني 92 تصدره العالقات العامة واإلعالم بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

اتخذت المملكة العربية السعودية 
عام  وتحديدا  الخمسينات  أوائل  و 
العربيين  السيفين  من  م   1950
والنخلة التي تعلوهما شعارًا لها، 
المنعة  إلى  السيفان  يرمز  حيث 
والقوة والتضحية بينما ترمز النخلة 
إلى الخير والحيوية، وقد طبع هذا 
الرسمية  العملة  على  الشعار 
وقد  م   1927 عام  )الريال(  للبالد 
الشعار  هذا  تحمل  طوابع  صدرت 

أيضًا عام 1348 هـ.
و تم اقتباس ذلك الشعار من أقدم 
علم سعودي وطني في األصل، 
النخلة   له  وأضيفت  العلم  أقتبس 
لتدعيم كلمة وإشارة أنه ال يتحقق 
الشعار  ووجود  بالعدل،  إال  الرخاء 
أو  السارية  محاذيا  العلم  أسفل 
دون مقبض السيف، يعرف ذلك 
خاص  وهو  الملك  جالله  بعلم 
استخدامه  يصح  وال  فقط  للملك 
العلم  يطابق  علم  وهو  لغيره 
الوطني في أوصافه ويطرز في 
حريرية  بخيوط  منه  الدنيا  الزاوية 

مذهبه شعار الدولة.
العربية  المملكة  تميزت  وقد 
الدالة  السيفيين  برمز  السعودية 
والحماية  والعدل  القوة  على 
لمعارك  البالد  تعرض  بسبب 
عديدة ومحاوالت االستحواذ على 
األوضاع  استقرت  أن  وبعد  الحكم 
وتوحيد البالد ، تم وضع السيفين 
بشعارها،  أساسي  ومكون  كرمز 
كحد  السيفين  اتخاذ  سبب  وذلك 
للمملكة  وطنية  وهوية  قاطع 

العربيةالسعودية.
سعودي  شعار  أقدم  أنه  كما 
صلبة  مادة  على  وضع  معروف 
هو ذاته الذي طبع على وجه فئة 
الريال الذي يمثل وحدة من النقود 
عدد  إصدار  تم  كما  المملكة  في 
هذا  تحمل  ذلك  بعد  الطوابع  من 
1348هـ  عام  أوئل  في  الشعار 
على  الجلوس  ذكرى  بمناسبة 
بداية  الشعار  صدر  حيث  العرش، 
عليه  هو  ما  عن  مغاير  بتصميم 

النخلة  موقع  عدل  الحقا  و  اآلن 
السيفين  أعلى  أصبحت  بحيث 
وبعد  الوسط،  في  المتقاطعين 
عليه  هو  ما  إلى  استمر  تعديله 

اآلن.
واليوم ُيعتمد الشعار على الوثائق 
الدبلوماسية  والبعثات  الحكومية 
العربية  المملكة  أعالم  من  وعدد 

السعودية.
أما عن معنى شعار المملكة العربية 
السعودية تفصيليا انقسم لجزئين 
فالنخلة ترمز للرخاء والحيوية التي 
تتمتع بها المملكة كما ترمز للبيئة 
بيئة  وهي  المملكة  تكتسح  التي 
وأنواع  النخيل  يسودها  صحراوية 
في  اال  تتواجد  ال  التي  التمور 

السعودية.
للقوة  يرمزان  السيفين  و 
األمان  على  للحصول  والتضحية 
الوطن  عن  والدفاع  والحماية 
لألعداء  التصدي  إلى  يرمزان  كما 
عن  والخارجين  الفساد  ومحاربة 

القانون.

السيفين والنخلة.. شعار وطني عنوانه القوة والنماء
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بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أطلق 
العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب  سلمان بن عبد 
صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  الوزراء،  مجلس  رئيس 
4 صفر  بتاريخ  “نيوم”  العامة مشروع  االستثمارات 
1439، ويأتي المشروع في إطار التطلعات الطموحة 
لرؤية 2٠3٠ بتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد 
في مختلف المجاالت، ويقع المشروع في أقصى 
شمال غرب المملكة العربية السعودية بإمارة منطقة 
ساحل  على  كم   460 ويمتد  ضباء،  محافظة  تبوك 

البحر األحمر.

يعد مشروع البحر األحمر أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا 
في العالم، حيث يضم ارخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، 

باإلضافة إلى الطبيعة الخالبة والجبال واألخاديد.
البحر األحمر من  ويتيح المشروع للزوار فرص اكتشاف ما يحمله 
كنوز، والتعرف على التراث الثقافي للملكة، حيث يقوم بتقديم 
تجارب سياحية فريدة، كما يتيح الوصول إلى أهم المعالم الثقافية 

ويسعى لحماية البيئة ووضع معايير جديدة للتنمية.

في 7 أبريل  2٠17 أعلن ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن 
مجلس  إدارة  ورئيس  الوزراء  رئيس  ونائب  سعود  آل  العزيز  عبد 
عالمية  كوجهة  القدية  مشروع  عن  العامة  االستثمارات  صندوق 
متنوعة  مجموعة  المشروع  ويتضمن  مميزة،  واجتماعية  ترفيهية 
أساسية  ركائز  خمسة  عبر  المميزة  والخدمات  األنشطة  من 
والوجهات  المتنزهات  والبيئة،  الطبيعة  والصحة،  الرياضة  وهي: 

الترفيهية، الحركة والتشويق، الفنون والثقافة.

مشروع نيوم

مشروع القديةمشروع البحر األحمر

مشاريع سياحية وتطويرية لمستقبل مليء بالبهجة
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أحد  هو  سلمان  الملك  حديقة  مشروع 
مشاريع الرياض األربعة الكبرى التي أطلقها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
رجب   12 الثالثاء  يوم  الله،  أيده  عبدالعزيز، 
1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، بهدف 
متنوعة  خيارات  تقديم  في  المساهمة 
رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وترفيهيًا لسكان مدينة 
والمساهمة في تحسين  ارها،  وزوَّ الرياض 
مع  يتوافق  بما  المدينة  في  الحياة  جودة 
أهداف رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي 

وصّحي، ورفع تصنيف الرياض عالمًيا.
مساحة  على  سلمان  الملك  حديقة  تقام 
تتجاوز 16 كيلو متًرا مربًعا لتصبح أكبر حدائق 
واسعة  مجموعة  وتقدم  العالم  في  المدن 
لسكان  النوعية  واألنشطة  الخيارات  من 
المدينة وزائريها، حيث تضم مناطق خضراء 

وساحات  شجرة،  مليون  من  وأكثر  ممتدة 
مفتوحة تزيد مساحتها عن 11.6 كيلومتر متر 
للفنون  الملكي  المجمع  إلى  إضافة  مربع، 
للمشاة  دائري  ومسار  الوطني  والمسرح 
“الوادي”  ومنطقة  متر،  كيلو   7.2 بطول 
التي تتوسط الحديقة ومجموعة من العناصر 

الفنية،  واأليقونات  والمعالم  المائية 
زيادة  في  كبير  بدوٍر  الحديقة  وسُتسهم 
ُمعّدل  ورفع  المنطقة  في  النباتي  الغطاء 
مّما  الخضراء  المساحات  من  الفرد  نصيب 
جودة  على  وإيجابي  ُمباشر  بشكل  ينعكس 

البيئة والمناخ.

الحياة  في  ثورة  الين”  “ذا  مشروع  ُيعد 
الحضرية، يضع اإلنسان على رأس أولوياته 
مسبوقة  غير  حضرية  معيشة  تجربة  بمنحه 
به.  المحيطة  الطبيعة  على  الحفاظ  مع 
وسُيعيد “ذا الين” تعريف مفهوم التنمية 
الحضرية وما يجب أن تكون عليه المدن في 

المستقبل.
تتفرد المدينة بخلوها من الشوارع والسيارات 
االنبعاثات  من  خالية  فهي  وبالتالي 
بالكامل طاقة  المدينة  إذ ستمد  الكربونية، 
 95% ستكون  كما   ،100% بنسبة  متجددة 
نيوم طبيعة محمية لن ُتمس.  من مساحة 
التحتية  والبنية  التنقل  وسائل  وستصمم 
يحدث  كما  العكس  وليس  اإلنسان  لخدمة 
“ذا  مدينة  وستبلغ  التقليدية.  المدن  في 
الين” 200م عرضًا، و170 كم طواًل، و500م 

ارتفاعًا فوق سطح البحر.
نسمة  ماليين   9 الين”  “ذا  سيحتضن   
كم   34 مساحة  على  سُتبنى  مدينة  داخل 
البنية  آثار  ستصل  وبالتالي  فقط،  مربع 
التحتية إلى أدنى مستوياتها، لتكون النتيجة 
مستويات فائقة من الكفاءة غير المسبوقة 
المدينة. كما سيضمن  في توظيف موارد 

للسكان  العام  مدار  على  المثالي  المناخ 
والوصول  المحيطة  بالطبيعة  االستمتاع 
دقائق   5 غضون  في  المرافق  جميع  إلى 
متكاملة  منظومة  إلى  باإلضافة  مشيًا، 
بين  يصل  السرعة،  فائق  قطار  عبر  للتنقل 
داخل “ذا الين” في مدة  أقصى نقطتين 

ال تتجاوز 20 دقيقة.

حديقة الملك سلمان

مشروع ذا الين
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منسوبو الجامعة .. في دارنا تعليم طموح ويوم وطني يتجدد في القلوب

إثنان وتسعون عامًا من الجد والعمل 

يوٌم جديٌد لماٍض مجيٍد، وحاضٌر زاهٌر لوطٍن عزيز، 
ومستقبٌل واعٌد المٍة طموحٍة، تحت راية التوحيد 

بعقيدٍة صحيحٍة راسخة. 
يوٌم أنجَب وطنًا موحدًا، أرسَى ركاِئَزُه المغفور 
له-بإذن الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعود على أسٍس متينٍة بحكمٍة وصبٍر وعلى 

دربه سار أبناؤه البررُة من بعده. 
عت وجاهدت وحققت  بقيادٍة راشدٍة واثقٍة، تطلَّ
الوحدة، وبذلت في سبيل الحفاظ عليها كَل غاٍل 

وثمين، ومن ورائها شعٌب ابٌي بذل الغالي والنفيث للزود عن دينه وعقيدته 
ر. ر عن سواعد الجد والعمل ليبني ويعمِّ ووطنه ووحدِة أرضه وشمَّ

الدول  مصافِّ  في  أصبح  حتى  الوطن  َجَنَباِت  رت  طوَّ والعمل  بالعلم 
المتحضرة، ومن األكبر اقتصادًا في العالم، وأنشأت المدارس والجامعات، 
وعملت على تطويرها، ووفرت لها اإلمكانيات، وقدمت الدعم لتستثمر في 
إمكاناته  الوطن، وطورت  التي تقوم على شؤون  الكوادر  العقول، وتبني 
عاب والعقبات، في عالٍم يموُج بالتحديات واألزمات،  وَمَلكاِته، ليتخطى الصَّ

َدت شعوبا وأممًا. ات التي شرَّ التي أسَقَطت دواًل، والُمِلمَّ
العالم  في  تصنيفًا  األعلى  الجامعات  تضاهي  جامعاتنا  نرى  نحن  وها   
وتزاحمها ونرى طالَبنا و خريجينا يعملون على تنمية وطننا وينافسون في 

كافة االصعدة.
عاِتنا  وتطلُّ ومشاريُعنا  طموحًا،  األكثر  هي  رؤيتنا  بل  فحسب،  هذا  ليس   
ثم بفضل  الله  تحديًا، وطننا بفضل  األكبر حجمًا واألعلى  للمستقبل هي 

قيادته، األكثر أمننًا وأمانًا وسكينة. 
َتنا، وَنعَمَل بجٍد وجهٍد لنحافظ على رياَدِتنا، وسعينا  فحريٌّ بنا أن َنشَحذ همَّ
ق لوطننا وشعبنا ما يتطلع اليه من  ى بروح المثابرة لنحقِّ ة، ونتحلَّ نحو القمَّ

الرقيِّ والتقدم.  
يحفظ  وأن  واألمان  األمن  نعمة  بفْضله  علينا  ُيِديَم  أن  تعالى  الله  ونسأل 
ق على الحق والَة أمرها ويأخَذ بنواصيهم إليه  لبالدنا ريادتها وَرَخاَءها ويوفِّ

وأن يبارك في شعبها ويحفظهم من كل شٍر وسوء.
كل عام ومملكتنا بخيٍر وبركة، دمت يا وطني سالًما وآمًنا عزيزا.

م.عبدالعزيز بن عبدالهادي المنصوري
مستشار الجامعة للشؤون الفنية

دار العز والرخاء

“إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، 
في  كبيرة  آمااًل  الله،  بعد  عليه،  ونعقد 
تجاهه  بالمسؤولية  والشعور  وطنه،  بناء 
،  إن كل مواطن في بالدنا وكل جزء من 
اهتمامي  محل  هو  الغالي  وطننا  أجزاء 
ورعايتي، ونتطلع إلى إسهام الجميع في 
خادم  موالي  عّبر  هكذا   ، الوطن”  خدمة 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 

على  السعودي  المواطن  بقدرات  ثقته  عن   - الله  حفظه   - العزيز 
بناء وطننا الغالي وما يوليه - حفظه الله - لمواطنيه من اهتمام 
ورعاية نلمسها في مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة، مما 
يعّمق روح المواطنة ويشعرنا بالفخر عاما بعد عام، فها نحن نرى 
مملكتنا الحبية في مصاف الدول العظمى، وصانعة للقرار على 
راحة  اعينها  واضعة نصب  والعالمية،  اإلقليمية  المستويات  كافة 
دولية  بأزمات  العالم  دول  معظم  مرت  فحين  ورفاهيته  المواطن 
أثرت على إمكانيات تلبية تلك الدول الحتياجات مواطنيها، لم تتأثر 
مملكتنا الحبيبة بفضل من الله عز وجل ومن ثم التوجيهات الحكيمة 
و  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لحكومة 
سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان 
- حفظهما الله -، وهو ما يعمق بحق مفهوم “الدار” في نفس 
كل  لبذل  ويدفع  المباركة،  األرض  هذه  على  ومقيم  مواطن  كل 
الجهود في سبيل خدمة ورفعة هذا الوطن الغالي، وإني ألجدها 
فرصة سانحة ألبارك لوطني اثنان وتسعون عامًا من المجد والرخاء 
خارطة  للوطن  ترسم  برؤية  والتطور،  واألمان  واألمن  واالزدهار 
للمستقبل وتقوده للمجد، ستبقى شامخا يا وطني وستبقى دار 

عز ورخاء بمشيئة الله عز وجل.

أ.د.عبد العزيز بن فهد الفهيد
عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة

ذكرى عطرة
 

مناسبة  أجواء  األيام  هذه  بالدنا  تعيش 
عطرة هي مناسبة اليوم الوطني٩٢ الذي 
ووقفة  خالدة  ذكرى  خالله  من  نستعيد 
و  القيم  كل  األجيال  فيها  تعي  عظيمة 
المفاهيم و التضحيات و الجهود المضيئة 
التي صاحبت بناء وتوحيد هذا الكيان الكبير 
بإذن  له  المغفور  يد  على  ومكانته  بقدرة 
ثراه  الله  عبدالعزيز طيب  الملك  جاللة  الله 
على  ساروا  الذين  البررة  ابناءه  بعدة  ومن 

خطى المؤسس ونهجة الواضح في طاعة الله والتوكل عليه لالرتقاء 
بشعب هذه األرض و تعليمه و السعي نحو تأهيله و تدريبه في كافة 
ارجاء  جميع  في  األساسي  التعليم  وتسهيل  بسط  فكان  المجاالت 
المملكة للقضاء على االمية التي اندثرت بفضل الله وكانت الجامعات 
التي  الخارجي  المتخصصة وبرامج االبتعاث  التعليمية  المؤسسات  و 

أتت وستؤتي ثمارها خيرا بإذن الله .
ان مقدار سعادتنا وابتهاجنا في هذا اليوم هو تعبير عما تكنه صدورنا 
من محبة و تقدير لهذه االرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله 
، حيث شهدت  استقرار  و  رفاهية  بالدنا من  به  تنعم  ما  تعالى في 
جميع  لها في  مثيل  ال  قفزات حضارية  المملكة في سنوات قالئل 
المجاالت ، فما حققته هذه البالد في المجال االقتصادي و التعليمي 
و األمني أمر يصعب وصفه ويجل حصره حتى اصبحت مضرب األمثال 

في محيطها اإلقليمي في االستقرار و الرخاء والتنمية.
الغالية على قلوبنا جميعا ألهنئ مقام سيدي  المناسبة  أغتنم هذه 
الوطن  هذا  وشعب  األمين  عهده  وولي  الشريفين  الحرمين  خادم 
العظيم سائال المولى عز وجل أن يحفظ لنا هذا الوطن المعطاء الذي 
أنعم علينا باالنتماء إليه وهيأ له زيادة في النعمة قيادة رشيدة نستلهم 
منها الحب الصادق لهذه األرض وبناء مستقبل لألجيال القادمة يعانق 

السحاب .
 

د. عامر بن ابراهيم العمر
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
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23 سبتمبر ..

الذي  الوطني  باليوم  الغالية  مملكتنا  تحتفل 
اليوم  يصادف يوم ٢٣ سبتمبر من كل عام هذا 
والعريق،  الشامخ  لوطننا  فخٌر  برمزيته  المجيد 
عامًا   92 مدى  على  المشرق  المملكة  فتاريخ 
من  فاعلة  تحول  ونقاط  انجازات  من  تحقق  وما 
كافة  على  ضخمة  تنموية  لمشاريع  تبنيها  خالل 
المستويات برؤية طموحة لتحقيق منجزات عظيمة 
للوطن والمواطن  ، نعمل معًا حبًا ووالًء ماضين 
فبهذه  العطاء  و  الخير  وطن  مسيرة  في  قدمًا 

المناسبة الغالية يسرني أن أرفع أسمى آيات التبريكات للقيادة الرشيدة ، وكل 
يوم و وطني ومملكتنا ورايتنا خفاقة بالعزة والمجد .                                                           

 
أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش
عميد معهد الدراسات االستشارية والخدمات
مشرف عام إدارة االستثمار وتنمية اإليراد

المملكة العربية السعودية لنا دار
 

اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا 
واإلصرار  القوة  خاللها  من  نستلهم 
من  األهداف  إلى  للوصول  والعزيمة 
خالل سيرة القائد المغفور له-بإذن الله- 
سعود  ال  عبدالعزيز  المؤسس  الملك 

طيب الله ثراه .
اليوم ولله الحمد نحتفل باثنين وتسعين 

عامًا من توحيد أرجاء وطننا الغالي تحت راية التوحيد )ال إله إال الله 
على  متوالين  وقادة  رشيدة  حكومة  ( في ظل  الله  رسول  محمد 
الوفاء والحكمة و محافظين على مبادئ الدين اإلسالمي المعتدل 
المجاالت  جميع  في  العالمية  النهضة  مع  متواكب  وازدهار   ،
وحثهم  الشعب  أبناء  عقول  في  االستثمار  و  التعليم  أساسها 
وتحفيزهم على العلم والعمل في شتى المجاالت وهذا ما نراه 
في  متمثلة  مدروسة  خطى  على  للمسير  وفقًا  ملموسًا  واقعًا 

الرؤية المباركة 2030.
حينما نعّبر عن مشاعرنا في اليوم الوطني يتبادر الى اذهاننا أواًل 
الشكر والثناء لله على ما حبانا إياه من نعم علينا من أمن وأمان وعٍز 
وبركة ، ثم نستلهم تاريخ القادة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل 
والدعاء  الدولة  بناء  في  للعمل  بعدهم  توالى  ومن  البالد  توحيد 
لهم بالرحمة والمغفرة وجب علينا استشعار التضحية التي قدموها 
حتى نصل الى ما نحن عليه اليوم ويجب على كل مواطن مخلص 

تحمل المسؤولية في البناء والعطاء لهذا الوطن . 
نرجو من الله أن يوفق حكامنا وأن يديم المملكة العربية السعودية 

لنا دار .
 

د. خالد بن عدنان العيسى
عميد عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات

هي لنا دار 92 

التهاني  آيات  أسمى  أرفع  أن  يسرني 

الحرمين  خادم  لمقام  والتبريكات 

عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 

نائب  األمين  عهده  وولي  سعود  آل 

الدفاع  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهم 

الله – وإلى االدارة العليا بالجامعة وكافة المنسوبين والمنسوبات 

 ٩٢ الوطني  اليوم  بمناسبة  الكريم  السعودي  الشعب  وإلى 

. واستقرارها  أمنها  عليها  يديم  وأن  بالدنا  يحفظ  أن  الله  داعيًا   ، 

تعي  عظيمة  ووقفة  خالدة  مناسبة  الوطني  اليوم  مناسبة  ان 

منها  ونستلهم  شعب  ووفاء   ، قيادة  أمانة  قصة  األجيال  فيها 

عبد  الملك  البالد  التي سطرها مؤسس هذه  البطولية  القصص 

به  يتمتع  الله وبما  الذي استطاع بفضل   - ثراه  الله  - طيب  العزيز 

إلى  وشعبه  بالده  وقاد  التاريخ  مجرى  يغير  أن  وحنكة  حكمة  من 

دينه. على  ثابتًا  بعقيدته  متمسكُا  واالزدهار  والتطور   الوحدة 

العظيمة  وثماره  الحـدث  هـيبة  أمام  وشموخ  وعزة  بفخر  نقف 

وتاريخ  الصـادق  ألمـجـاد  الـوالء  وابداء  والعديدة  الكبيرة  وانجازاته 

وسيرة وطـننا الغالـي الـذي تـم توحـيده عـلى يـد المؤسـس –طيب 

تحققت  إنجازات  لتجسد  تأتي  المناسبة  العزيزة  وهذه  ثراه-،  الله 

لهذه الدولة العظيمة على ايدي ابناءه  المخلصين البررة من بعده 

من  تستمد  الذي  العظيم  مؤسسها  نهج  على  يسيرون  الذين 

 الكتاب والسنة  ،ويحل علينا هذا اليوم ونحن نعيش شعور الفخر 

مختلف  في  هائلة  قفزات  تحققت  فقد  الغالي  وبوطننا  بقادتنا 

مسيرة  وترسيخ  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الجوانب 

المملكة وتاريخها  التي تعكس واقع وحضارة  المستدامة،  التنمية 

يحفظ  أن  وجل  عز  المولى  سألين   ، الواعد  ومستقبلها  المجيد 

واألمان  األمن  بالدنا  على  يديم  وأن  الشريفين،  الحرمين  خادم 

وأمان  وأمن  بخير  الغالي  ووطننا  عام  وكل   ، والتنمية   والرخاء 

د.طارق بن ابراهيم الرواف
 عميد كلية العمارة والتخطيط

)هي لنا دار نفخر بها ونسمو(
 

اليوم  بمناسبة  األيام  هذه  في  نحتفي 
الوطني الـ 92 ،  ونضيف إلى تاريخ وطننا 
المجيد  السعودية  العربية  المملكة  الغالي 
والتقدم  واإلنجاز  الفخر  من  جديدة  صفحة 
شهر  من  والعشرون  فالثالث  واالزدهار، 
سبتمبر من كل عام هو اليوم الوطني الذي 
نعّبر فيه عن اعتزازنا بانتمائنا ووالئنا لوطننا 
وقيادته  السعودية  العربية  الملكة  الغالي 
ونسمو  به  ونفخر  الله،  حفظها  الحكيمة 

الملك  رفع  1351هـ/1932م  عام  اليوم،  هذا  مثل  ففي  األمم،  بين 
راية   - ثراه  الله  - طيب  آل سعود  المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
دولة التوحيد، وانطلقت مسيرة نهضة تنموية وحضارية شاملة ورائدة 
لهذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية ، نحو نهضته وتقدمه 
ورفاهيته في مختلف قطاعات الحياة وأنشطتها، وأكمل مسيرته أبناؤه 
الملوك البررة رحمهم الله، وتستمر هذه المسيرة المباركة تحت قيادة 

خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد األمين حفظهما الله.
ونحن نحتفي بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني المجيد 
- عّز وجّل  الله  العربية السعودية، فإننا نحمد  الغالي المملكة  لوطننا 
والعزة  واألمان،  واألمن  والعطاء،  الخير  وطن  نعمة  على  ونشكره   -
والشموخ، ونفخر بوطننا وهويته، ومنجزاته التنموية الطموحة، وقوته 

وريادته بين دول العالم المتقدمة.
وبمناسبة الذكرى الغالية نرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه 
الله- ، و لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-  ونسأل 
الله العلي القدير، أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة ويعّزها ويوفقها لكل 
خير، وأن يحفظ لنا وطننا الغالي ويبارك فيه، وأن يديم عّزه واستقراره، 

وأمنه وأمانه، وتقدمه ورفاهيته، في ظّل قيادتنا الحكيمة.
 

د. عادل بن سعد أبودلي
    عميد كلية التربية

عاٌم سعودٌي جديد

اإلنسان  تمكين  في  التجربة؛  نجاح  يشهد 
واكسابه  وتعليمه  بتأهيله  السعودي 
رائدة  تجربة   ، صالح  كمواطن  المهارات 
مدى  على  المملكة  خاضتها  الِعبر،  تحمل 
لشعبها  لتكون  واعية  بقيادة  عقود  تسعة 
دارًا للعطاء، دارًا للنماء، للفرح، للعز والفخر، 
ولإلنسانية و كل عام وهي لنا دار ونحن لها 

شعب وفي.
 

د.عبد الله بن سعيد آل مريح
عميد القبول والتسجيل

دارنا ويومنا وغدنا
 

يومنا المجيد الذي يذكرنا بتضحيات المغفور 

له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، 

ببوصلة  اليوم  لننعم  الدولة  ونساء  ورجال 

كيان العالم في األمن واالستقرار والقيم، 

نستظل بظل وارف من لدن القيادة الرشيدة 

الشريفين  الحرمين  خادم  لمقام  والحكيمة 

سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ، 

ونحتفي اليوم بذكرى اليوم الوطني الثانية والتسعين ، ممتنين لنعم 

الله علينا بأن جعلها قرارًا لنا وجعلنا أهاًل لها. 

كما و يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم 

اإلمام  جامعة  ولجامعتنا  عهده،  ولي  وسمو  الشريفين،  الحرمين 

بن  أ.د.عبدالله  الجامعة  رئيس  بمعالي  ممثلة  فيصل  بن  عبدالرحمن 

محمد الربيش وكافة وكاالتها وعماداتها ومنسوبي كلياتها من أعضاء 

هيئة التدريس والهيئة اإلدارية وطلبتها وطالباتها وشركائنا من أولياء 

األمور ومجتمع المنطقة الشرقية والوطن بهذه المناسبة الغالية علينا .

و كل يوم وطني وجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لبنة حاضرة.. 

والوالء.. مجددين  والمعرفة  المواطنة  بناء  ودور أصيل في استمرار 

عهد االنتماء والتميز لدار وقيادة نحبها وتحتوينا... 
 

د.منيرة بنت بدر المهاشير
عميد عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

وطن الرخاء األمن واألمان
 

الحرمين  خادم  لمقام  بالتهنئة  أتقدم 
الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله 
- بمناسبة اليوم الوطني... اثنان وتسعون 
عاما هي عمر هذا الوطن الغالي الذي حقق 
في هذه الفترة الوجيزة من عمر البشرية ما 
الرخاء واألمن  إن  أخرون في قرون.  يحققه 
على  بها  نتمتع  التي  والطمأنينة  واألمان 
لوال  لتتحقق  كانت  ما  الوطن،  هذا  أرض 
 - الثاقبة لوالة األمر  بالنظرة  الله ثم  فضل 

حفظهم الله - الذين ال يألون جهدا في سبيل تحقيق مصلحة الوطن 
وتحديث  المجاالت  كافية  في  تطور  من  اليوم  نراه  وما  والمواطن. 
البشرية  التعليم والصحة والموارد  للعديد من األنظمة واللوائح في 
على  باألفضل  إال  ترضى  ال  القيادة  هذه  أن  على  دليل  كثير  وغيرها 
قال  كما  الوطن  هذا  يملكه  أعظم شي  هو  الذي  للمواطن  اإلطالق 
سمو ولي العهد حفظه الله ،  هنيئا لنا جميعا، قيادة ومواطنين … 
وأسأل الله أن يوفق قيادتنا لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يسدد 

خطاهم، لما يحقق مزيدا من الرخاء واألمن واألمان والطمأنينة.
 

أ.د. عاصم بن عبد الرحمن األنصاري
عميد كلية الصيدلة اإلكلينيكية
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عدد خاصة بمناسبة اليوم الوطني 92 تصدره العالقات العامة واإلعالم بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

اثنان وتسعون عاما من العطاء
 

ظل  في  العطاء  من  عاما  وتسعون  اثنان 
رفاهية  واألخير  األول  همها  رشيدة  حكومة 
اليوم  يتزامن  الوطن،  ورفعة  المواطن 
غير مسبوقة  مع مشاريع عمالقة  الوطني 
ضخمة  مدينة  األحمر  البحر  ضفاف  فعلى 
تحت  الحضارية  التنمية  مفهوم  رسم  تعيد 
مسمى نيوم، وفي قلب العاصمة مشروع 
ثقافي تراثي تحت اسم بوابة الدرعية، وفي 
عليه  أطلق  صناعية  اقمار  المملكة  سماء 

شاهين ترسم مستقبل وطن، كل عام والوطن في تقدم وازدهار.
 

د. دالل بنت محمد األمين الشنقيطي
عميدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

َساْرِعي ِلْلَمْجِد َواْلَعْلَياء ..

في  السعودية  العربية  المملكة  تحتفل 
اليوم  بمناسبة  عام  كل  من  سبتمبر   23
البالد  توحيد  ذكرى  يمثل  والذي  الوطني 
على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود - طيب الله ثراه – وتأسيس الدولة 
الممتدة  وسيادتها  وإنسانها  بمؤسساتها 
بقيادة  الله تعالى حتى يومنا هذا  بفضل 
 - سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 

حفظه الله - وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان - حفظه الله-
ومنذ فجر التوحيد تسير المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو 
الرفاهية  وتحقيق  والمجتمع  اإلنسان  لبناء  الشاملة  والتنمية  النهضة 
والعيش الكريم ولتزداد بذلك الدولة تقدًما وتطوًرا في جميع المجاالت 

منها التعليمية والصحية وغيرها.
فأولت المملكة العربية السعودية اهتماًما كبيرًا بالتعليم كونه الركيزة 
األساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم 
العالمية  المتغيرات  تواكب  تعليمية  نهضة  وإلرساء   ، التنمية  عناصر 
وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصواًل إلى تحقيق األهداف المنشودة 
وتحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية ألبناء المجتمع السعودي 
، وأكملت رؤية 2030 االهتمام بركيزة التعليم و بذلت المملكة العربية 
السعودية جهودها في سبيل تحقيقها ، ولليوم الوطني السعودي 
مكانة خاصة في نفوس المواطنين وفرحة عظيمة ال تزول مع مرور 
من  السعودي  الوطني  اليوم  أن  حيث   ، األجيال  تعاقب  أو  السنين 
يدعونا  ما  البالد  تاريخ  جديدة في  مرحلة  التي شكلت  المهمة  األيام 
جميًعا لالحتفال بهذا اليوم ، فتوالت األجيال وهي تردد: َساْرِعي ِلْلَمْجِد 

َواْلَعْلَياء .
َماء … ِدي ِلَخاِلِق اْلسَّ َمجِّ

 
د. هناء بنت محمد الحارثي
عميدة كلية الصحة العامة

وقفة والء وانتماء لتثمين مقدرات الوطن
 

اليوم الوطني هو وقفة والء وانتماء لتثمين 
مقدرات الوطن وإنجازاته التنموية من تطور 
المملكة  وضعت  شاملة  ونهضة  ونمو 
ضمن أقوى عشرون اقتصادًا على مستوى 
الوطن  لرؤية  استشراف  وهو  العالم، 
المجاالت  كل  في  للتقدم   2030 الطموحة 
، وبمناسبة الذكرى الثانية والتسعون أتقدم 
باسم منسوبي كلية علوم الحاسب وتقنية 
بن  عبدالرحمن  االمام  بجامعة  المعلومات 

المولى  داعيًا  والوطن  للقيادة  والتبريكات  التهاني  بأسمى  فيصل 
التوفيق والسداد الستكمال مسيرة التنمية والتطوير.

 
د. عبدالله بن محمد المهيدب
عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

بطوالت عظيمة

أبرز  هي  الوطني  اليوم  مناسبة 
المناسبات الوطنية التي يسعد باإلحتفال 
اليوم  إلى  ترمز  حيث  سعودي،  كل  بها 
في  الوطن  هذا  أجزاء  فيه  توحدت  الذي 
وها  التوحيد.  راية  تحت  موحد  واحد  كيان 
هو اليوم الوطني الـ 92 يمر علينا لنستذكر 
البطوالت العظيمة لمؤسس هذه البالد 
الذين  المخلصين  الملك عبدالعزيز ورجاله 

في  معهم  ويتضامن  اإليمان  قلوبهم  يمأل  ولكن  قلة  كانوا 
طريقهم أبناء المناطق المختلفة والذين كانوا يتوقون إلى الوحدة 
واألمن واإلستقرار ورغد العيش، فكان األهالي يستقبلون الملك 

المؤسس ورجاله استقبال الفاتحين والمخلصين.
لقد ارتفع شأن هذا الوطن بين األمم على مدى السنين، ويكون 
المنارة التي ما فتئت تضئ بين شعوب األرض، ويكون النموذج 
األسمى للتعاضد والتالحم بين القيادة والشعب. إنه الوطن الذي 
يستحق منا الوالء والفداء بعد أن نعمنا بكنفه برغد العيش واألمن 
واإلستقرار وفي ظل قيادة حكيمة وواعية جعلت منه منارًا للعلم 
ورفعت  المجاالت،  مختلف  في  والتطور  للنماء  ومركزًا  والمعرفة 
لهذا  بإنتماءه  يفخر  الجميع  بات  حتى  األرض  أمم  بين  أبناءه  شأن 

البلد العظيم.
كل عام وانت بخير ياوطني يا أطهر البقاع.

د. بسام بن حسن عواري
عميد كلية  الطب

مسيرة الـ 92 عام
 

اثنين  مسيرة  اليوم  هذا  في  نستذكر 
والنجاحات  باإلنجازات  مليئة  عامًا  وتسعين 
المؤسس  عهد  منذ  بالدنا،  في  العظيمة 
-رحمه الله- إلى هذا العهد المبارك، ونحمد 
البالد من  أنعم به على هذه  الله على ما 
قيادة، وشعب، ومقومات، أدام الله على 
هذه البالد أمنها وأمانها، وكل عام وبالدنا 

بعز ورخاء.
 

د. أمل بنت الفي العتيبي
عميدة كلية العلوم

صفحة وطن حافلة باإلنجاز
 

يمثل اليوم الوطني لبالدنا الغالية مناسبة 
فنستلهم  عام  كل  تتكرر  جميعًا  علينا  عزيزة 
منها قصص البطولة والشجاعة لمؤسس 
هذه البالد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
استطاع  الذي   – ثراه  الله  -طيب  آل سعود 
المملكة  توحيد  من  وتوفيقه  الله  بفضل 
العربية السعودية وقيادة شعبه إلى الوحدة 
والتطور واالزدهار ، عام جديد يضاف الى 
مضيئة  وصفحة  للوطن  المجيد  التاريخ 

تضئ الى سجــل حافل باإلنجاز والخير والسالم وذكرى جديده لتوحيد 
هذا الكيان العظيم.                                                                                      

 
د. فريال بنت مبارك القحطاني
    عميدة كلية التمريض

في داِرنا ... تعليٌم طموٍح

مسيرِة  وتطوَر  مظاهَر  أبعاَد  ندرَك  لكْي 
العربيِة السعوديِة،  المملكِة  التعليِم في 
ونحُن نحتفُل بيوِمنا الوطنيِّ لهذا العاِم، 
أجهزِة  جميَع  أنَّ  معرفُة  بنا  لحريٌّ  ُه  إنَّ
للنهوِض  وتكاتٍف  بتناغٍم  تعمُل  الدولِة 
لجميِع  والثقافيِّ  العلميِّ  بالمستوى 
الكفاءاُت  للدولِة  تتوفَر  المواطنيَن، حتى 
بأعباِء  لالضطالِع  المؤهلُة  والطاقاُت 

األعماِل والمهامِّ التي تحتاُجها المملكُة في مرحلِة التنميِة الراهنِة، 
األمِم،  بيَن  بها  الالئَق  المكاَن  ولتأخَذ   ، الحضاريِّ بالركِب  لتلحَق 
وإحراِز تصنيٍف عاٍل في مؤشراِت  التنافسيِة، وتطويٍر تعليمًا عامًا 
والمجتمِع،  الدولِة  تطوَر  يعكُس  بما  عالميٍة  بمستوياٍت  وجامعاٍت 
لتحقيِق  بشغٍف  عليِه  وسائروَن  الماثلُة،  المنجزاُت  أكدْتُه  ما  وهذا 
وعراِبها  الرؤيِة  مهندِس  بقيادِة  التعليِم  في   ٢٠٣٠ المملكِة  رؤيِة 

األميِر محمد بْن سلمان حفَظُه اللُه.
  أحدَث العزِم واإلصراِر على تنفيِذ الرؤيِة خالَل هذِه المرحلِة الهامِة 
في  المعاصرِة  المستجداِت  كافِة  لمواجهِة  التعليِم  في  تطويرًا 
على  والحفاِظ  بالتعليِم،  بالنهوِض  العالميِّ  االهتماِم  تزايِد  ظلِّ 
القادمِة،   للسنواِت  وتعزيِزها  العاِم  لهذا  أنجزت  التي  المكتسباِت 
للتعليِم  التنافسيِة  مؤشراِت  في   ١٦ المركِز  إلى  المملكَة  وتقدُم 
، وانخفاِض نسبِة األميِة األبجديِة إلى ٣.٧٪ لداللٍة على  الدوليِّ
أبناُؤنا  أنجَزُه  ما  وكذلَك  التعليِم،  مخرجاِت  في  حدَث  الذي  التطوِر 
معرِض  في  جائزًة   22 على  الحصوِل  من  الموهوبوَن  الطالُب 
آيسف ٢٠٢٢، وتقدَم ١٦ جامعًة في تصنيِف كيو إْس في ٢٠٢٢ 
مقارنًة بـ ٩ جامعاٍت في ٢.١٩ وارتفاِع دخوِل جامعاِت المملكِة إلى 
٢٢ في تصنيِف التايمز ٢.٢٢، وارتفاِع دخوِل جامعاِتنا في تصنيِف 
جامعٍة   ١٠٠ أفضِل  ضمَن  جامعاٍت   ٤ ودخوِل   ،١٥ إلى  شنغهاي 
المملكُة  وتقدُم   ،٢٠٢١ لعاِم  االختراِع  براءاِت  تسجيِل  في  عالميٍة 
 ، العلميِّ البحِث  مجاِل  في  سيماغو  تصنيِف  في   ٢٣ المركِز  إلى 
من  عالميًا  و٣٠  عربيًا  األولى  على  السعوديِة  الجامعاِت  وحصوِل 
بيِن ٢٦ جامعًة سعوديًة تأهلت ضمَن مؤشِر نيتشر لجودِة األبحاِث 

في٢٠٢٢.
وما يثلُج الصدَر تقدُم المملكَة ٥ مراتَب عالميٍة في مؤشِر التنميِة 
البشريِة، الصادِر عن تقريِر برنامِج األمِم المتحدِة اإلنمائيِّ ٢٠٢٢م، 

وحققت المرتبُة ٣٥ عالميًا مْن بيِن 1٩١ دولًة.
على  والحرَص  الحاضرَة،  الشواهَد  هذِه  فإنَّ  القوِل    وخالصُة 
البيئِة  متغيراِت  ظلِّ  في  زمنيٍة  فترٍة  كلِّ  في  النهوِض   بالتعليِم 
ساعدت  ومنهجياٍت  نافذٍة  قراراِت  على  وبناًء  والمحليِة،  العالميِة 
تعليَمنا للتأهِل والدخوِل القويِّ في ساحِة المنافسِة بهذِه األرقاِم 
المشرفِة وهذا ما نفخُر بِه، مما انعكَس على نتائِجنا وتقدمنا دوليًا 

في المؤشراِت العالميِة.
 

د. أحمد عبدالله الكويتي
المشرف على عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي

مالمح رؤية ومستقبل مشرق

الوطني  اليوم  مناسبة  لنا  تعيد 
الحثيث  والسعي  المجيدة،  التضحيات 
جليًا  ذلك  فنرى  األهداف،  تحقيق  نحو 
في ملحمة توحيد وطننا الغالي، والتي 
العزيز  عبد  الملك  المؤسس  قادها 
رحمة الله، وواصل مسيرتها من بعده 
الميمون  للعهد  وصواًل  أوفياء  ملوك 
الذي يشهد مستهدفات رؤية المملكة 
مستقبلنا  مالمح  لترسم   ،  ٢٠٣٠
التنمية  لتحقيق  الله  بمشيئة  المشرق 

في جميع مناطقها ويأتي االحتفال بمناسبة اليوم الوطني الخالد 
المملكة من  له  لما وصلت  الحكيمة ونفخر  لقيادتنا  العهد  لنجدد 

مكانة رفيعة إقليميًا ودوليًا ، ودام عزك يا وطن ...
 

أ.عبدالله بن سعيد أبوراس
مدير عام الموارد البشرية
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مسيرة التطور

َل  لُتشكِّ امتدت  عامًا   تسعوَن  و  اثنان 
 ً بالعمِل والعطاِء، ذكرى خالدة  تاريخًا حافاًل 
تستشعرها كّل األفئدِة المحبِة لهذه البالِد 
الغالية وشاهدًا على توحيِد بالِدنا  على يِد 
اللُه  طيَب  عبِدالعزيِز  الملِك   - له  -المغفوِر 
تراكمْت  نهضٍة  انطالَق  التوحيُد  فكاَن  ثراُه، 
خادِم  عهِد  في  برؤيٍة  وُتوّجْت  إنجازاُتها، 
وولي  سلمان  الملك  الشريفيِن  الحرميِن 
عهدِه صاحِب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان -حِفَظُهما اللُه -.
فًة بين ِاألصالِة والمعاصرة،  فانطلقْت مسيرُة التطوِر في بالدنا مؤلِّ
رقيًا،  فازدَهت  واقتصاٍد،  وثقافٍة  تعليٍم  من  ها  كلِّ الحياِة  أبواَب  تطرُق 
ثوابَت ال  إلى  بجذوِرها  امتدت  راقيٍة  إنسانيٍة  ٍحضارٍة  ورسمت معالَم 

، وشمخْت نحو األعالي بكٍل ٍفخٍر واعتزاٍز. . تهتزُّ
ويأتي اليوُم الوطنيُّ بكل َأَلِقِه، ليضيَف عامًا جديدًا إلى تاريٍخ طويٍل، 
نعمل ُو نساِبُق األمَم لنبَلَغ ما يليُق بالوطن سموًا ورفعًة ، فإلى الُعال 
يا وطني شامخًا عزيزًا بحمى الرحمن  عشَت عزيزًا آمنًا بحفِظ اللِه في 

ظلِّ قيادٍة حكيمٍة رشيدٍة.
 

د. مشاعل بنت علي العكلي
عميدة كلية اآلداب

فخر واعتزاز

الـ  الوطني  اليوم  بمناسبة  اليوم  نحتفي 
تاريًخا  طياتِه  في  حمَل  الذي  اليوم   ،92
والبطوالت،  باألمجاد  مسطًرا  عظيًما 

ومفعًما بصور التالحم والوفاء.
حيُث نجدد العهد والوالء بأرواح ملؤها الفخر 
واالعتزاز ونحُن نرى هذا الوطن يشّق طريقُه 
المتقدمة،  الدول  مصاف  في  ليصبح 
محقًقا إنجازات ضخمة في جميع الميادين 
على الصعيد المحلي والدولي، األمر الذي 

لم يكن لوال توفيق الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة التي وضعت ثقتها 
بالمواطن السعودي وأيقنت أنُه الثروة الحقيقية التي من خاللها تتحقق 
أهداف رؤية المملكة 2030، والتي يوًما عن يوم نشهد أفضالها في 
إحداث التغيير واستكمال مسيرة التطوير على الوجه الذي يشّكل نقلة 

نوعية، وتنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات.
وماذلك إال بداية الطريق نحو مستقبل واعد، غني بمكتسباته الفكرية 

والمادية، وحافل بإنجازاته العظيمة.
كل عام والمملكة قيادًة وشعًبا في عز ورخاء، ونماٍء وانتماء.

أ.د. فيصل بن عبدالله الحديثي 
عميد كلية إدارة األعمال

تاريخ استثنائي
  

سبتمبر  شهر  من  والعشرون  الثالث 
فيه  تتجدد   ، جميعا  لنا  استثنائي  تاريخ 
السعوديين  لدى  واالنتماء  الوطنية  روح 
علن فيه توحيد المملكة  فهو اليوم الذي ُأُ
العربية السعودية وجمع شتاتها تحت راية 
التوحيد على يد الملك المؤسس الملك 
عبدالعزيز ال سعود -طيب الله ثراه- فعلى 
مدى ٩٢ عامًا شهدت وتشهد دولتنا نهضة 
 حضارية واقتصادية في مختلف االصعدة .. 

دمت يا وطني منارًة للهدى .. دمت يا وطني شامخًا عاليًا دمت يا 
وطني لنا دار ..

د. مي بنت إبراهيم شكري
عميدة كلية التصاميم

أطهر البقاع المعمورة
 

نسعد ونحتفي جميعنا بمناسبة عزيزة على 
القلوب وهي مناسبة اليوم الوطني )92( 
حيث  السعودية،  العربية  المملكة  لتوحيد 
تمتلئ قلوبنا فخرًا وعزًا لما قام به الملك 
المؤسس موحد هذا الكيان الشامخ الملك 
ــــ طيب  عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
البالد  هذه  شتات  جمع  والذي  ــــ  ثراه  الله 
التوحيد المنبعث من  ووحدها على أساس 
بكل  لتقف  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 

شموخ وعزة على أرض يسودها السالم وقوة اإليمان ووحدة الصف 
والقلوب .

البقاع  أطهر  بها  التي  المباركة  البالد  هذه  اليوم في  نعيشه  ما  وأن 
بما  ثم  وجل  عز  الله  بفضل  هي  وأمان  وأمن  خيرات  من  المعمورة 
بكل  والتقدم  والبناء  التوحيد  راية  حملوا  أوفياء  قادة  من  به  ُاختصت 
ــــ، وها نحن اليوم نعيش في عهد  ـــــ رحمهم الله جميعًا  فخر واعتزاز 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  عهد  واالزدهار  والبركة  الخير 
في  المملكة  شهدت  والذي  ـــ  الله  حفظه  ـــ  سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
عهده أزهى العصور من خير ونماء وبركة في كافة الميادين العلمية 
واالقتصادية والحضارية حتى أصبحت مضرب المثل في النماء واألمن 
واألمان والمضي نحو تحقيق رؤية المملكة )2030( والتي يقف خلفها 
صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ــــ حفظه الله ــــ والتي تشمل جميع المجاالت التنموية التي من شأنها 

رفعة الوطن ورغد العيش.
وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني لمقام قائدنا خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله 
الغالي على قلوبنا ،  اليوم الوطني  ــــ وولي عهده األمين بمناسبة 

وأسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة األمن واألمان . 

د. سعد بن محمد السعدي
عميد الدراسات العليا 

مناسبة غالية
 

كل  في  قلوبنا  على  غالية  لمناسبة  إنها 
ً ذكرى  عام، فهو يوم نحتفل ُ فيه لتجديدا 
توحيد المملكة على يد المغفور له بإذن الله 
آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الملك  تعالى 
م بعد الشتات ووحد الكلمة  سعود ، الذي لَـّ
الله  حباه   ً عظيما   ً ليبني وطنا  الفرقة  بعد 
بوافر من النعم واختصه بكثير من الفضائل 
، حفظ الله الوطن عزيزا ً شامخا وحفظ الله 

والة أمـرنا.
 

د. مراد بن محسن الثبيتي
عميد كلية الهندسة

اليوم الوطني 1444هـ

عام جديد ُيضاف الى التاريخ المجيد للوطن 
، وذكرى جديده لتوحيد هذا الكيان العظيم 
الملك  الله-  -بإذن  له  المغفور  يد  على 
يومنا  يشكل   ، ثراه  الله  طيب  العزيز  عبد 
نعم  فيه  نتذكر  مهمة  مناسبة  الوطني 
يرتقي  الكريم  وطننا  نرى  ونحن  علينا  الله 
كل يوم الى مزيد من التطور والنمو في 
االقتصادية  العلمية  الميادين  مختلف 
والثقافية والحضارية ويقدم تجربة تنموية 

فريده ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن 
ايضًا لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح االنتماء 
للوطن في نفوس المواطنين جميعًا ، و يسرني ويشرفني في هذه 
المناسبة العظيمة ان ارفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى مقام 
، و ولي عهده  الملك سلمان بن عبدالعزيز  الشريفين  الحرمين  خادم 

األمير محمد بن سلمان ،،،دمتم لنا فخرا..

أ.د. جيهان بنت أحمد الحميد
عميدة كلية طب األسنان

“نحن ال نحلم، نحن نفكر في واقع 
سيتحقق بإذن الله”

من  الميزان  برج  من  األول  اليوم  غرة  في 
عظيم  رجل  انطالق  ذكرى  تكون  عام،  كل 
والطموح  والوالء  بالعدل  عظيم،  وشعب 
ليتربعوا على قمم المجد، وطنًا “عاش فخَر 
جاللة  فيه  أعلن  الذي  اليوُم  المسلمين.” 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك 
البالِد  توحيَد  ثراه-  الله  -طيب  سعود  آل 
السعودية.   العربية  المملكة  مسمى  تحت 

فأهاًلً بيوم عرسنا الوطني.  اثنان وتسعون عامًا مضت، تحكي ملحمة 
التوحيد الخالدة، وعراقة الماضي، وسيرة المجد، ومسيرة البناء والبذل.
الملك  لها  هيأ  بأن  البالد  هذه  على  وتعالى  سبحانه  الله  مّن  لقد 
المؤسس -طيب الله ثراه- ليكون على يديه -ببصيرة وبسالة وفكر نافذ 
مع شعب مخلص محب- لّم شمل المدن المتباعدة والمناطق المتفرقة 
تحت راية خضراء واحدة تحمل “النور المسطر” .. ال إله إال الله، محمد 
والحب  باالعتزاز  التاريخ، حفت  إنها ملحمة عظيمة عظم  الله.   رسول 
مسارعين   .. والعطاء  والعمل  باإلخالص  وامتألت  الصادق،  والوالء 

“للمجد والعلياء”.
ونحن نحتفي بيومنا الوطني، نضع نصب أعيننا رؤية المملكة 2030 
بالشباب  تهتم  مزدهر،  واقتصاد  حيوي،  ومجتمع  طموح،  وطن  نحو 
وتطوير مهاراتهم من خالل التعليم وبناء اقتصاد معرفي قوي في 
ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق هذه الغايات المهمة ، وما حققه 
وطننا وأبناؤه من تطور وتقدم في عدة مجاالت وأبرزها مجال التعليم 
الملك  خطى  على  الريادة  راية  لحمل  استكمال  إال  هو  ما  الجامعي، 
العالم،  في  التأثير  وجهة  وطننا  ليصبح  بعده،  من  وأبناءه  المؤسس 
ومضرب المثل في األمن واألمان، ورمزًا للتنمية والحضارة وبثقة كما 
أكد سمو ولي العهد األمير -حفظه الله- نقول للعالم: “نحن ال نحلم، 

نحن نفكر في واقع سيتحقق بإذن الله”.
وبمزيد فخر، تواصل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل العمل الجاد 
نحو  الغالي  للوطن  والتقدم  التنمية  مسيرة  في  الفاعلة  والمشاركة 
المستقبل، تفعياًل لرسالة الجامعة السامية، ومتقدمة وطنيًا وعالميًا، 
التنموية  األهداف  تحقيق  في  وُمَساِهَمًة  الوطنية  لقَيِمَنا  ُمرِسَخًة 
والتقدم  واالزدهار  التنمية  مسيرة  في  مؤثر  تعليمي  كصرح  الكبرى 
لوطننا العظيم.  في يوم عرسنا الوطني، اسأل الله -عز وجل- أن يديم 

على وطننا أمَنُه وَرَخاَءُه وازدهاره.

د. محمد بن صالح الكثيري
عميد تطوير التعليم الجامعي
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قصة ميالد وطن

 2716 رقم  الكريم  السامي  االمر  جاء  لقد 
الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود، عن تسمية المملكة 
القاضي  االسم  بهذا  السعودية  العربية 
بتحويل مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى 
البالد  وتوحيد  السعودية  العربية  المملكة 
واحد  اسم  تحت  تاريخها  في  مرة  ألول 
وإعالن اسم المملكة العربية السعودية في 
17 من جمادى األولى سنة 1351هـ/ 23من 

شهر سبتمبر سنة 1932م ، و تم اتخاذ هذا اليوم يومًا جامعًا للحقيقة 
العربية  الجزيرة  الوطن في  أبناء  المتمثلة في وحدة وتماسك نسيج 
والذي بشموخه وجهده نجح في السير خلف الملك المؤسس ليبني 
دولة تبوأت مكانتها الكبرى في العالم اإلسالمي والعربي بل والدولي 
، ومن ذلك فاني استعرض لكم األيام المباركة التي مرت على الوطن 

الحبيب ولعل أهمها:
1.يوم اللقاء التاريخي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب واإلمام محمد 
بن سعود والذي يعد اليوم األول الذي آذن بمولد حقيقي للحكم في 
تاريخ آل سعود والذي يمتد لقرابة قرنين ونصف من الزمان منذ أعلن 

عن تأسيس الدولة السعودية األولى 1158هـ / 1774م.
1902م(.   / )1319هـ  سعود  آل  حكم  واسترداد  الرياض  دخول  2.يوم 

واقتحام المصمك ومقتل ابن عجالن والي ابن الرشيد.
3.أما اليوم الثالث والذي توج كل ما سبق من أحداث للدولة في دوريها 
األول والثاني فهو يوم وحدة البالد؛ اليوم الوطني فبعد أن استعاد 
تحت  الجزيرة  أرجاء  معظم  إعادة  في  ونجح  الرياض  العزيز  عبد  الملك 
سلطانه وشرع في تنظيم شئون البالد والتي كان اسمها “ مملكة 
نجد والحجاز وملحقاتهما “ ليتحول السمها الجديد الميمون “ المملكة 

العربية السعودية”  .
 

د. اماني البحر
مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية

اليوم الوطني السعودي
 

يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر…
الوطني  اليوم  بكونه  حظي  الذي  اليوم 
الوطن…مرحبا  بيوم  السعودي…. فمرحبا 
بذكرى المجد… مرحبا بتاريخ العطاء والنماء 
اليوم  هذا  إن   ، والتميز  والصالبة  والقوة 
المملكة  بتاريخ  األجيال  لتعريف  هو فرصة 
العربية السعودية العظيم وتسليط الضوء 
على اإلنجازات الكبيرة التي قامت بها البالد 

المملكة  رؤية  خالل  من  والعالمي  المحلي  التميز  لتحقيق  وسعيها 
٢٠٣٠، هذه الرؤية الثاقبة التي قفزت بالمملكة للقمة... نحن ابناء هذا 
البلد المعطاء، نرفع رؤوسنا فخرا واعتزازا وتعظيما لوطن، ليس كمثله 

وطن..  
وطن وثق بأبنائه وصدق على امكانياتهم وقدراتهم وقوتهم وتميزهم، 
السباقين  العظماء  نهضة  لينهضوا  السبل  لهم  ويسر  فدَعمهم 
الحب  وهذا  القيادة  من  الكريمة  الثقة  هذه  المتميزين..  المتفردين 
لتسمو  نوعها  من  فريدة  مخرجات  فأخرج  امتزج  الشعب،  من  والوالء 
المملكة  أنها  نعم   ، السعودية  العربية  المملكة  ليكون  بوطن شموخ 

العربية السعودي وكل عام ونحن بخير وطنًا وقيادًة وشعبًا . 
 

د. عبير بنت علي بن محمد رشيد
مديرة مركز اإلرشاد الجامعي

92 عامًا من العطاء
 

الحبيبة  ومملكتنا  عاًما  وتسعون  اثنان 
باألمن واألمان والعطاء  تاريخها  لها  يشهد 
المشرق  والمستقبل  المتتالية  واإلنجازات 
غربها  إلى  شرقها  من  أنحاءها  كل  في 
قيادة،  جنوبها في ظل  إلى  ومن شمالها 
حفظهم  أمرنا  ووالة  قادتنا  ودعم  ورعاية، 

الله ورعاهم.
فنحن في هذه األرض المباركة ننعم بنعمة 
راية  تحت  واالستقرار  والتالحم  الوحدة 

التوحيد، ونستشعر هذه النعم العظيمة التي منحنا الله إياها .
الله الملك سلمان وولي عهده  الله علينا األمن واألمان وحفظ  أدام 

األمير محمد بن سلمان. 
 

د. جواهر بنت غرم الله الغامدي
مديرة مركز التعليم المستمر

سجل اإلنجازات
 

عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، 
حافل  سجل  إلى  تضاف  مضيئة  وصفحة 
جديدة  وذكرى  والسالم،  والخير  باإلنجاز 
لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور 
له – بإذن الله – الملك عبد العزيز – طيب 

الله ثراه.
مناسبة  الوطني  اليوم  مناسبة  وتشّكل 
مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى 
وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من 

التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية واالقتصادية والثقافية 
الحرمين  لخادم  الزاهر  العهد  الوطني  وفي  اليوم  إن  ، و  والحضارية 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبدعم ومؤازرة من سمو ولي 
استمرار  اال  هو  ما  الله-  يحفظهم   – سلمان  بن  محمد  األمير  عهده 
لمسيرة الخير التي تطرق كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف 
المجاالت وتحقق إنجازات تنموية كبيرة ُعملت على األسس الثابتة التي 
الله وهدي نبيه  التمسك بكتاب  المباركة من  البالد  قامت عليها هذه 
محمد صلى الله عليه وسلم، وحفاظًا على وحدة البالد وتثبيت أمنها 
واستقرارها، وعماًل على مواصلة البناء وسعيًا متواصاًل نحو التنمية 
لتحقيق مستقبل أفضل  إمكانات بالدنا وطاقاتها  الشاملة وتوظيف 

للوطن وأبنائه.
وأكدت قيادتنا الرشيدة أن المواطنين سواء أمام الحقوق وااللتزامات 
الصف  وشق  واالنقسام  الفرقة  أسباب  نبذ  إلى  ودعت  والواجبات 
والمساس بالوحدة الوطنية ، حيث وّفر هذا العهد الزاهر كل اإلمكانات 
والمتطلبات الالزمة لرفع جودة التعليم وزيادة فاعليته ورفع مستوى 
منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة، وواصل تقديم الدعم المادي 
والمعنوي الكبير للتعليم وكما هو الحال في المستشفيات التعليمية 
المستشفيات  أحد  هو  و  بالخبر  الجامعي  فهد  الملك  ومستشفى 
التي القت ذلك الدعم مما أثمر ذلك التطور الملموس في استقطاب 
كما   الصحي   المجال  يستجد في  ما  كل  متابعة  و  المميزة  الكفاءات 
نجحت في تحقيق إنجازات متميزة في االرتقاء الكمي والنوعي وزيادة 
تحتاجها  التي  التخصصات  في  والتوسع  النوعية  بالجودة  االهتمام 
المستشفى، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وذلك تحت 
المستشفى  على  العام  والمشرف  الجامعة  رئيس  معالي  إشراف 

الجامعي االستاذ  الدكتور عبد الله بن محمد الربيش.
ختامًا .. أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده                                   األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بالدنا أمنها واستقرارها 

وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة .
 

أ.د. محمد بن سعيد الشهراني
مدير عام مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

اليوم الوطني..
يجسد االحتفاء باإلنجازات والمستقبل الواعد

ُيشكل هذا اليوم الذي يصادف 23 سبتمبر 
توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود )طيب الله 
المتجدد  للفخر  تدعونا  مناسبة  فهي  ثراه(، 
بهذا الكيان العظيم، ويأتي شعار “هي لنا 
دار” للعام الثاني على التوالي متناغما مع 
االعتزاز بالحاضر المشرق، والنهضة التنموية 

الشاملة.
وتحتفل مملكتنا الغالية بيومها الوطني هذا 

العام في وقت تشهد فيه كافة مناطقها نهضة تعليمية استثنائية، 
وبحمد الله يشهد التعليم الجامعي في هذا العهد الزاهر حراكا تطويريا 
شامال بفضل من الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ـ  سلمان  بن  محمد  األمير  عهده  ولي  وسمو  العزيز  عبد  بن  سلمان 

يحفظهما اللهـ 
انطالقة  مع  العام،  هذا  الوطني  بيومها  السعودية  احتفال  ويتزامن 
مرحلة جديدة مطلع عام ٢٠٢٢ من تنفيذ رؤية 2030، بعد أن نجحت على 
مدار ٦ سنوات من إطالقها في تحقيق إنجازات ومشاريع استثنائية، 
الوطن  ورخاء  وازدهار  تنمية  أعينها  نصب  واضعة  تحقيقها،  واصلت 

والمواطن .
وفي إطار تلك المشاريع التي تستهدف المواطن السعودي باعتباره 
البشرية  القدرات  تنمية  برنامج  إنشاء  يأتي  المملكة،  تملكه  ما  أعظم 
كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ سعيا لتطوير قدرات جميع 
مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحفيزهم للمستقبل واغتنام 
الفرص التي توفرها االحتياجات المتجددة والمتسارعة على المستويين 
الكليات  من  كلية   ٤٠ تحويل  تم  لذلك  ونتيجة  والعالمي،  المحلي 
السعودية إلى كليات تطبيقية تستهدف تقديم الدبلومات المتوائمة 

مع احتياجات التنمية، وسوق العمل واالحتياج الوطني.
 

د.فاطمة بنت عبدالرحمن الرواجح
عميدة الكلية التطبيقية

أعواٌم زاخرة باإلنجازات
 

الوطني  باليوم  الحبيبة  مملكتنا  تحتفل 
تحت شعار  والتسعين  الثاني  السعودي 
باإلنجازات  زاخر  آخر  عام   ، دار”  لنا  “هي 
الرشيدة  حكومتنا  قيادة  تحت  العظيمة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة 
عهده  وولي  العزيز  عبد  بن  سلمان 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األمين 
عام  الله.  حفظهما  سلمان  بن  محمد 
قامت  التي  العظيمة  باإلنجازات  حافل 

مجتمع  بناء  إلى  تهدف  التي   ٢٠٣٠ رؤية  ظل  في  مملكتنا  بها 
اإلنجازات في  أبرز  ولعل  واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.  حيوي، 
نيوم. حيث  العام اإلعالن عن تصميم مدينة “ذا الين” في  هذا 
الطاقة  على  تعتمد  انشاء مدن مستقبلية  على  التصميم  يعتمد 
المتجددة والحد من االنبعاثات الضارة للبيئة. أما اقتصاديا، فيتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يكون النمو االقتصادي للمملكة األقوى 
والنشر  البحث  مجال  في  أما  و٢٠٢٣.   ٢٠٢٢ لعام  العالم  في 
العلمي حسب مؤشر Scimago، فاحتلت المملكة المركز الخامس 
سبعة  من  أكثر  إلى  يصل  بعدد  عربيا  واألول  عالميا  والعشرين 
وخمسون ألف بحث علمي. كما تم تصنيف أربع جامعات سعودية 
ضمن أفضل ١٠٠ جامعة في تسجيل براءات االختراع عالميًا ، فيحق 

لنا أبناء الوطن أن نفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم. 
الطبية  والدراسات  األبحاث  معهد  يهنئ  المنطلق  هذا  من  و 
الثاني  الوطني  اليوم  بمناسبة  الرشيدة  قيادتنا  ومنسوبيه 
مملكتنا  على  واالزدهار  األمن  يديم  أن  المولى  راجين  والتسعين 
الحبيبة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان.

 
أ.د. ابتسام بنت عبد الله السحيمي
عميدة معهد األبحاث واالستشارات الطبية
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92 عامًا من المجد والتمكين
 

،هذا  بيومك  ياوطني  فلتهنأ 
اليوم األغر له مفخرة لكل فرد 
السعودي  الشعب  أفراد  من 
يوم  والتوحيد  الوحدة  يوم 
الملك  المؤسس  قام  أن 
الرحمن  عبد  بن  عبدالعزيز 
  - ثراه  الله  طيب   - سعود  آل 
بتوحيد شمل أجزاء بالدنا في 
واحد  شعب  و  واحدة  دولة 
من  هدى  على  واحد  ووطن 
كتاب الله وسنة رسوله صلى 

الله عليه وسلم.
الحضاري  المنجز  وهذا 
يجعلنا  لمملكتنا  واإلنساني 
نقف اليوم وقفة تأمل وفخر 
لما تم إنجازه عامًا بعد عام عبر 
عاشتها  التي  التطور  مسيرة 
أن  منذ  المملكة  وتعيشها 
حتى  و  المؤسس  وحدها 
عهد خادم الحرمين الشريفين 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
وولي عهده األمير محمد بن 
دمت  الله..  حفظهما  سلمان 
للشموخ مدى  رمًزا  يا وطني 

الدهر.

الطالبة: لولوة اليوسف 
 كلية اآلداب

غد مشرق لرؤية محققه

الحرمين   خادم   أهنئ  
سلمان   الملك   الشريفين  
عهده   وولي   عبدالعزيز   بن  
األمين  سمو  األمير  محمد  

اليوم   بمناسبة   سلمان  بن  
  ٩٢ السعودي   الوطني  
الخالص   تقديري   عن   وأعبر  
التي   الجبارة   لجهودهم  
مواطن  كل   من   جعلت  
يسكن   من   وكل   سعودي  
الغالية  فخوًرا   األرض   هذه  
حققته   ما   بكل   ا   وُمعتزًّ
المملكة  من  إنجازات  جليلة  
فكل   سعودية،   بسواعد 
على   قادر   اليوم   مواطن  
التعبير  عن  إبداعه،  فأصبحنا  
من   ونجعل   الزمن   نسابق  
وواقًعا   حقيقة   المستحيل  
الشباب  منه   يستلهم  
فالغد   المستقبل،   إنجازات  
تسعى   ما   بكل   ُمشرق  
الرؤية  لتحقيقه،  واليوم  هو  
أعماق   ومن   األمس   حلم  
قلبي  أدعو العزيز  القدير  أن  
يديم  علينا  االزدهار  واألمن  
قادة   ظل   تحت   واألمان  

بالدنا  .

الطالبة: جود الدار 
 كلية الطب

أرضنا معنى التألق والجمال

هي لنا دار 
وانتماًء  نماًء  لنا  كنَت  وطني 

وازدهار
لَك  العمر لنقدم  فهل يطول 

عطائنا في هذا المسار ؟
ونشرق  بأرواحنا  ونحميَك 

وكأننا ضوء النهار؟
أيها الوطن الموشى  وطني 

بالرمال
أرضنا الصحراء عكست معنى 

التألِق والجمال 
طموٌح وأخالٌق وبسالٌة وعمٌل 

وامتثال
العالم  هذا  في  شيَء  ال 

كوطني 
وطن الشجاعِة واألمان 

الطالبة: أمجاد العرفج
كلية المجتمع

وطن شامخ

الطموح  على  أسس  وطن 
مراحله  جميع  في  اإليمان  و 
لنا  سطر  فقد  التاريخية، 
و  الشهامة  و  العز  صورا من 
بأصول  اإلصرار  و  الشموخ 
على  مشرقة  ورؤية  راسخة 

مدى ثالثة قرون …
الوطن  هذا  ابنة  كوني  أفخر 
و  العز  ثوب  كساني  الذي 
لمستقبل  التطلع  و  الرفعة 
ذللوا  قادة  ظل  في  مشرق 
سهلة  لتكون  الصعاب  لنا 

ويسيرة. 

الطالبة: ريما السبيعي
كلية اآلداب

الوطن المعطاء

هذا يوم يرفع فيه كل مواطن 
رأسه ُشموخًا وفخرًا بما تحقق 
المعطاء،  وطنه  أرض  على 
القدير  العلي  الله  وندعو 

وأن  أمرنا  والة  لنا  يحفظ  أن 
يمتعهم بالصحة والعافية وأن 
يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه 
الشعب  هذا  أبناء  لراحة 
وطني  يا  دمت  الوفي، 
متفردًا بالُحب والعطاء متميزًا 
بالمجد  والرخاء شامخًا  باألمن 
والعزة، فكل عاٍم وأنت وطن 

العطاء واألمن واالنتماء.

الطالب: عبدالجبار القضيب
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

– عالج تنفسي

قصة من المجد والرخاء

يحكي  23سبتمبر  يوم  إن 
المجد  من  عامًا   92 قصة 
واألمن  واالزدهار  والرخاء 
ونحن  والتطور  واألمان 
أغلى  توحيد  بمناسبة  نحتفل 
الحرمين  بالد  األرض  أوطان 
بالدي  يا  دمتي  الشريفين 
للحضارة  رمزًا  ُحكامنا  ودام 
وأنتم  عام  فكل  والشموخ، 
وسعوديتنا  عام  وكل  بخير 

الحبيبة بخير.
وجدانية  خاطرة  اقدم  وهنا 
كتبتها بقملي بمناسبة اليوم 

الوطني السعودي:
اثنان وتسعون عامًا

وطني كم زدتني فخرًا واعتزاز
قد  إليك  ينتمي  من  فوالله 

فاز
فيك مهبط الوحي ومعجزات 
ومبلغ  المدينة  وفيك  النبي 
بذلُت  وإن  وطني  السعي 

ٌأوفيك  فلن  فداك  دمائي 
عظيم  ُأحصي  ولن  حقك 

عطاك
 اللهم احفظ هذا الوطن أرضًا 

وقيادًة وشعبًا..

الطالبة: روابي العتيبي
كلية اآلداب

على َجَواِنح االنِتَماء

هــا ِمــْن َأَيـا أْرًضــا َتأَللــأ ُدرُّ
ْهِضـِة اأَلْسـَمى َدِليـال ُبُحوِر النَّ

َتَناَثـَر ِمـْن َسَحاِب الَخْيِر َقْطـٌر
َفُكْنِت ِبَغْيِثـِك الُجــوَد اأَلِصـيال

َوُكْنــُت َعَلـى َجَواِنـِح انتمائي
ـي َطاِئـــٌر َيْشـــُدو هذيال َكَأنِّ

ِحَكاَيُة َنْهَضــٍة ُسـِرَدْت ِلَتْبَقــى
ُتَهاِمـــُس َعْقَلنـا ِجيــاًل َفِجيــال

ِهــَي الَمْغَنــى وَمْلَجـْأ ُكــلِّ ِتيٍه
ــِبيـال َوَقــْد أْبــَدْت ِلَعْينــيَّ السَّ

ِهَي اأَلْرُض الُمَباَرُك ُذْكُرَها َقْد
َتألـــق ُنوُرَهـا َمْجـــًدا َجِليـــال

الطالبة: فاطمة المسكين
الكلية التطبيقية بالدمام

23 سبتمبر

ووطن  به  يحتفى  تاريخ 
أعوٍام  في  بإنجازاته  يتغّنى 
مضت، وطن تمتلئ صفحات 
المجد  بحكايات  ماضيه 
األجداد  وبطوالت  العتيق، 
شّيدوا  الذين  والمؤسسين 

معالم هذه األرض الُمباركة.
أما حاضرنا فيسمو به الشعُب 

طلبة الجامعة ..

رافعين همتنا

للمجد والعلياء



17

عدد خاصة بمناسبة اليوم الوطني 92 تصدره العالقات العامة واإلعالم بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

تحت  المتمّكن  السعودي 
يترأسها  ثاقبة  حكيمة  قيادة 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك 
وولّي عهده األمير محمد بن 

سلمان.
نقترب منها كل   2030 ورؤية 
التاريخ،  هذا  مثل  في  عام 
باتصاله  محافًظا  وطًنا  لنبني 
طامًحا  مرتفًعا  بجذوره، 
للتطور والتفوق في مختلف 

المجاالت.
إلى صحاري  جبال طويق  من 
هذا  شرق  ومن  المملكة، 
طالب  غربه:  إلى  الوطن 
اإلمام  جامعة  وطالبات 
فيصل  بن  عبدالرحمن 
هذه  إلى  بانتمائهم  فخرون 
ومتمسكون  الكريمة،  األرض 
بطموحهم وهمتهم التي تبلغ 
والمملكة  عاٍم  فكل  السماء، 
أمٍن  في  السعودية  العربية 

ورفعٍة ورخاء.

الطالبة: ُلبنى الغامدي.
كلية اآلداب

جيل يكمل الريادة

عزم وقياده وجيل يكمل الريادة
اليوم الوطني هو يوم عظيم 

نحتفل به كل عام.
إنما الوطن قصة حب ونظرة 
األفق  نحو  بثقة  وتطّلع  أمل 
الوطن شجرة نستظل  البعيد 

بها وأرٌض نحتمي فيها.
ما يوصفك يا موطني شعر 
وكالم يعجز التعبير عن وصف 
وأصدق  ثرى  أطهر  يا  الوطن 
ما يشبهك  وأرفع مقام  علم 
يدوم  خيرك  عسى  غيرك 
دمت يا وطني متفردًا بالحب 
والعطاء متميزًا باألمن والرخاء 

شامخًا بالمجد والعزة.

الطالبة: روان شراحيلي
كلية اآلداب 

“الـــــوطـــــــــــــــــــن”

الوطنية  عن  تسأل  عندما 
ِحماية  أنها  الجندي  سُيجيبك 
بأّنها  الطبيب  وُيجيُبك  رايِته، 
العاِلم  ُيِجيُبك  َحاَجِته،  ِدواية 
والباحث  ِبقلِمه،  فعُة  الرِّ بأنها 
َكِلِمه،  في  اأُللَفُة  ِبكونها 
التضحية  أنها  األمُّ  وُتجيُبك 
ِمن  بالبذُل  واالبن  ِبنفسك، 

ّنفسك.
ولكن هل تعَلُم أيضا ما هي 

الوطنية؟
التي  ِبداِرك  االحِتفال  هي 
السنين،  هذه  طيلة  َعّمرتها 

وَجَبلتها ِمن اآلمنين
وما  معطاءة،  إاّل  َعِلمتها  ما 
ِعشَت فيها إاّل ُمطمئنًا ألهِلك 
َفعّلمتك،  َكّملتك  وَعشيرِتك، 
وراعتك،  وهّذبتك  وثّقفتك 
وفي النهاية، أكفأتك وغَمرتك 
بالحب والعطاء غيِر المشروط.

ين؟  الدَّ هذا  لها  َتُردُّ  فكيف 
سؤالك سهل اإلجابة.

جاهد  العطاء،  َمنبَع  أنت  ُكن 
من أجل أن َتِصَل بالُدك ِعناَن 
أبناء  مَعك  واحملنا  السماء، 
على  جميعا  ِلُنصبح  الوطن، 
َوَطٍن طموح، ال َيعِرف الحدود 

وال القيود.
الثاني  عامنا  معًا  ولنجّدد 
نحو  ِبيد  يًدا  والتسعون، 
َفهِذا  ُمزدهر..  ُمستقبٍل 

الوطن لنا دار وِنعم الّديار.

الطالبة: هدى المامي
كلية اآلداب

تجسيد الحب األصيل

حُب الوطن هو ذلك الحب الذي 
 تعجُز عن شرحِه الكلمات، وتحتاُر
منها  أٌي  المفردات  أمامُه   
االصيل،  الحَب  يجّسُد 

والنصوُص  القصائُد  وتبقى 
واهنة  محاوالٍت  واألغنياُت 
يليُق  كما  الحِب  هذا  لوصِف 
بالُحِب  المملؤُة  مشاعُرنا  به. 
لهذا  الجزيل  والشكِر  والوالِء 
وحدَها  المعطاء  الوطِن 
الحِب  ذلك  على  الشاهدُة 
ثنايانا ونعجُز  بيَن  الذي نحملُه 
وبنجاحاتنا  عنه،  التعبير  عن 
بسيطًا  صنيعًا  نرُد  وإنجازاتنا 
السخّية  الطّيبة  األرِض  لهذه 
بنا،  وتعلو  شأنها  فُنعلي 
وفخرًا  عزًا  لنا  اللُه  يا  فأدمها 

وَأدم والئنا لها أمدًا ودهرًا.

الطالبة: منى العمري
 كلية اآلداب

هي دار لنا

ُكل عاٍم وانَت يا وَطني شامٌخ 
ُيجدد  عاٍم  ِة وُكل  َوالِعزَّ ِباْلَمْجِد 
كرمٍز  ِبوطننا  ُحًبا وفخًرا  الوالء 
والُعقول  الُقلوب  به  ُتوّسم 
ِظل  في  الُصفوف  ِبه  ُتوحد 
قيادة الحزم والعزم وفي ُكل 
مجٍد  نحو  ُقدًما  نمضي  عاٍم 
تاريخنا  به سطور  ُنكمل  جديد 
الَعطاء  ُيلهمنا  وطٌن  العريق، 
النماء  تحقيق  في  ُطموًحا 
وَطني  يا  دمت  واالكتفاء، 
سالًما أمًنا عامًرا بالخير والرخاء.

الطالبة: مريم مكتلي
كلية اآلداب

أصالة التراث وديناميكية 
الحاضر

أرفع  أن  ويشرفني  يسرني 
لمقام  التهاني  آيات  أسمى 
الشريفين  الحرمين  خادم 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
آل سعود وسمو ولي عهده 
األمين صاحب السمو الملكي 

بن  سلمان  بن  محمد  األمير 
اليوم  بمناسبة  عبدالعزيز، 
يعد  والذي   ،  )٩٢( الوطني 
حققته  لما  جديد  تحٍد  بمثابة 
عظيمة  انجازات  من  المملكة 
وما توصلت إليه في مواكبة 
في  والتقدم  التطور  رؤية 
سبيل تحقيق المزيد من الرخاء 
يمتلك  واعد  جيل  بناء  بهدف 
ثقافات متنوعة ومرتكزة على 

مبادئ علمية راسخة.
التي  التنموية  فالنهضة 
شملت  المملكة  شهدتها 
والمجاالت  القطاعات  جميع 
التعليمية والصناعية والزراعية 
المواطن  وجعلت  والخدمية، 
ورسمت  التنمية  هذه  هدف 
بين  جمعت  حضارية  معالم 
وديناميكية  التراث  أصالة 
تهيأت  كما  ومتغيراته  الحاضر 
نافذة  ببصيرة  للمستقبل 
وتستنير  اآلفاق  تستشرف 
جميعًا  لنا  حقًا  لذلك  الطريق. 
أن نفخر بهذا الوطن المعطاء.
يا  العشق  أّن  أعلم  ماكنت 
مع  سيغدو  يوما  وطني  

األيام إدمانا
عّلمتنا العشق حّتى صار في 
أزمانا  العمر  مع  يسري  دمنا  

فأزمانا

طالب الدراسات العليا: 
عبدالمحسن الخضر

كلية التربية

92 عاًما يا وطني
 

هذا  والعلياء  للمجد  تسارع 
يرفع كل مواطن  يوًما عظيم 
بوطنه  ومعتًزا  شامًخا  رأسه 
مما حققت من انجازات وندعو 
الله عز وجل أن يحفظ لنا والة 
بالصحة  يمدهم  وأن  أمرنا 
خير  يجزيهم  وأن  والعافية 
الجزاء وندعو الله أن يديم علينا 

نعمة األمن واألمان. 
بنينا المجد بالهمة على ايدي 
كل مواطن وتعالينا كل قمة. 
نحن السعوديون. نحن الهمة. 
في  لتكوني  نرفعك  بهمتنا 

اعلى قمة دائمًا وأبًدا. 
العطاء   وكل عام وأنت وطن 

واألمن واألمان.

الطالبة: أريام القحطاني
كلية اآلداب

حب ُيغرس بالفطرة

عليه  مر  وإن  باٍق  حبه  الوطن 
وُيغرس  يأتي  ألنه  الزمن 
بفطرتنا فلدينا مملكة عظيمة 
اإلنجازات  من  الكثير  حققت 

التي يفخر بها المواطن. 

الطالبة: أسيل السويد
والدراسات  العلوم  كلية 

اإلنسانية بالجبيل

إلى الوطن مع خالص الحب

ودارنا  العزيز  وطني  إلى 
رؤية  إن  واألمان  األمن  دار 
هي  2030م  ُعودية  السُّ
الشامل  المشروع  بالفعل 
طموح  بوطن  يليق  الذي 
قال  من  إلى  العزيز.  كوطننا 
مستقبل  على  قلقون  لسنا 
إلى  نتطلع  بل  المملكة، 
مستقبل أكثر إشراقًا، قادرون 
على أن نصنعه، إلى من وثق 
في شعبه فكان أبناء الوطن 
مًعا  لنصل  الثقة،  لتلك  أهاًل 
واحدة  يٌد  ونحن    2030 إلى 

لبناء هذا الوطن العظيم. 

الطالب: ماجد الشخص
التطبيقية  الدراسات  كلية 

وخدمة المجتمع
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الجامعة تتزين بألوان الوطن
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جــانـــــــــب مــــــــن
تـصـــــــــامــــــــيــم
اليوم الوطني92
إعــــــداد وحـــــــدة
الهويــة بالجامعة
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اليوم،  وشعبًا  قيادة  الغالية  مملكتنا  تحتفي 
الذي  الوطني،  لليوم  والتسعين  الثانية  بالذكرى 
عبد  بن  العزيز  عبد  المؤسس  الملك  فيه  أعلن 
الرحمن بن فيصل آل سعود - طيب الله ثراه - قيام 
مواطنيها،  وكلمة  مناطقها  وحد  بعدما  المملكة 
معلنًا  خفاقًا،  التوحيد  علم  سمائها  في  ليرفرف 
طريقه  يشق  وقوي  كبير  جديد  كيان  انبثاق  عن 
بثبات إلى المستقبل مسجاًل صفحات ال ُتمحى 

من الريادة والتميز والتطور والنماء، تحت راية “ال إله إال الله محمد رسول 
الله”.

وتشكل هذه المناسبة العزيزة، على قلوبنا جميعًا، منبع فرح وسعادة واعتزاز 
وافتخار باالنتماء إلى هذا الوطن الغالي، وبمسيرة منجزاته المتواصلة منذ 
تأسيسه حتى يومنا هذا، ويحق لنا أن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، عرفانا 
البالد  توحيد  المخلصون في  المؤسس ورجاله  الملك  بذلها  التي  بالجهود 
ووضع لبنات بناء المستقبل، وتتويجًا للمنجزات والتطورات التي شهدتها 
المملكة وما زالت تشهدها بحكمة قيادتنا الرشيدة، أيدها الله، وما ينعم به 

الوطن من أمن وأمان، واستقرار، ووفرة، ورخاء. 
لقد سجل التاريخ على صفحاته، منجزات خالدة تحققت منذ عهد الملك عبد 
العزيز، مرورًا بعهود أبنائه الملوك البررة، رحمهم الله، وصواًل إلى هذا العهد 
الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو 
ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان - حفظهما 
هدفها  ثاقبة  رؤية  في  وتجلت  والنماء  البناء  عبقرية  تفّتقت  حيث   - الله 
تنويع  خالل  من  والمتطورة  المتقدمة  الدول  ركب  إلى  بالمملكة  الوصول 
وتوظيفًا..  وتدريبًا  تأهياًل  اإلنسان  وبناء  الوطنية  القدرات  وتعزيز  الموارد 
قطاعات  كل  حققت  فقد   ،  2030 المملكة   رؤية  لمستهدفات  ومواكبة 
الدول،  كبريات  تشهدها  لم  قياسية  وإنجازات  قفزات  ومؤسساتها  الدولة 
يحقق  زال  وما  حقق  الذي  والجامعي  األكاديمي  التعليم  قطاع  بينها  ومن 
اإلنجاز تلو اإلنجاز، وآخرها منذ أسابيع قليلة، حيث سجل تقدمًا علميًا جديدًا 
مع تصنيف أربع جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجياًل 
 ،2020 في  جامعات  بثالث  مقارنة  2021م،  العام  في  االختراع  لبراءات 
بالتعاون  للمخترعين  الوطنية  األكاديمية  عن  الصادر  السنوي  للتقرير  وفقًا 
عبدالرحمن  اإلمام  جامعة  بأن  ونفخر  الفكرية،  الملكية  أصحاب  جمعية  مع 
لتؤكد  اختراع،  براءة   45 بتسجيلها  عالميًا   58 الـ  المركز  بن فيصل حلت في 
الدعم  بفضل  األخيرة،  السنوات  التعليم في  حققته منظومة  الذي  التميز 
وزارة  تبذلها  التي  الجهود  وبفضل   - الله  حفظها   - القيادة  من  الالمحدود 
إستراتيجية  خطط  من  أعدته  وما  واالبتكار،  البحث  مجاالت  لتطوير  التعليم 
حصر  جانب  إلى  والقانونية،  التشريعية  واإلجراءات  األنظمة  صعيد  على 

التحديات وتقديم المبادرات النوعية، تحقيًقا لمستهدفات رؤية 2030.
تطوير  تطبيق  في  كبيرًا  نجاحًا  أيضًا،  جامعتنا  حققت  ذلك،  جانب  وإلى 
المناهج والخطط الدراسية، التي أعلن عنها معالي وزير التعليم الدكتور حمد 

آل الشيخ والتي تضمنت اعتماد الفصول الثالثة. 
وال يخفى على أحد، أن الفضل في كل ما حققته جامعتنا، يعود بعد توفيق 
الجامعة  في  العليا  ولإلدارة  الرشيدة  القيادة  توليه  الذي  الدعم  إلى  الله، 
الجامعة  ومنسوبي  الجامعة  رئيس  الربيش  الله  عبد  د.  أ.  معالي  بقيادة 
كمؤسسة  مكانتها  عزز  الذي  األمر  العالمية،  للتطورات  ومواكبتهم  األكفاء 
ترسيخ  على  تعمل  والعالم،  المنطقة  جامعات  بين  رائدة  وبحثية  أكاديمية 
قيمنا الوطنية من خالل أهدافها التنموية، وبرامجها وتخصصاتها الشاملة، 

ومشاريعها التطويرية المؤثرة في مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.
األمن  نعمة  عليها  وأدام  ومكروه،  كل سوء  من  الغالية  مملكتنا  الله  حفظ 
يوم  وكل   - الله  أيدها   - الرشيدة  قيادتنا  ظل  في  واالزدهار،  واالستقرار 

وطني والجميع بخير.
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تصدرها إدارة العالقات العامة واإلعالم

د. طفيل بن يوسف اليوسف
مدير عام العالقات العامة واإلعالم

تاريخنا  من  عظيمة  بمناسبة  واعتزاز  فخر   
والتي   92 الوطني  اليوم  بمناسبة  المجيد 
تحمل في طياتها اإلنجازات والمكاسب التي 
تحققت على مدى عقود من الزمن ويجب أن 

تظل حية في النفوس عاما بعد عام.
الكلمات  تطول  كثيره  أبعاد  له  الوطن  إن 
لتوضيحها وتطل علينا كل عام مناسبة اليوم 
هذا  األذهان  إلى  لتعيد  للمملكة  الوطني 
توحيد  تاريخ  ويظل  المهم  التاريخي  الحدث 

مملكتنا الغالية يومًا محفورًا في ذاكرة التاريخ لكل مواطن 
 - العزيز  عبد  الملك  فيه  وحد  الذي  اليوم  وهو  سعودي 
وتكامل  وحدة  الى  الفرقة  وأحال  الكيان  هذا   - الله  رحمه 
األجيال  فيها  يعي  عظيمة  ووقفة  خالده  مناسبة  وهي 

قصة أمانة قيادة ، ووفاء شعب.
اليوم الوطني مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم 
يرتقي  الغالي  وطننا  نرى  ونحن  علينا،  الله 
مختلف  في  والنمو  التطور  من  مزيد  إلى 
والثقافية  واالقتصادية،  العلمية  الميادين 

والحضارية والرياضية.
والخيرات  باإلنجازات  يزخر  ووطننا  عام  كل 
الطموحة  رؤيتنا  لتحقيق  واألمان  واألمن 
مستهدفات  من  تحقيقه  تم  وما   2030
يؤملها  التي  والطموحات  اآلمال  تحقق  وجلية  واضحة 
ويدعمها المواطن السعودي في ظل قيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين 

األمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - .

د. علي بن طارد الدوسري
عميد عمادة شؤون الطلبة


