
تقرير مبادرات كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
بمناسبة البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

-حفظه الله–الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

هـ1442-1441العام الجامعي 



تحتفي بهذه الذكرى في كل عام، متعاهدين على السمع والطاعة لخادم-قيادة وشعبًا -إن المملكة 
 أن الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان، مؤكدةً 

تقالها البيعة تجسد عالقة وطيدة يقف فيها المواطنون خلف قيادة رشيدة عبوًرا لمراحل تطّور الدولة وان
.من التأسيس إلى البناء والتطوير، وصوًًل إلى رؤية واضحة لمستقبل مزهر

له بن كما تسعد كلية اآلداب بتوجيه ودعم من رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدال
ة، في ضمن مراسم وفعاليات احتفاء الجامعة بهذه المناسب( جائزة اإلبداع األدبي)، بإطالق الربيشمحمد 

مبدعين مساري الشعر والنثر، التي تهدف إلى عرض أفضل نتاج يبرز القيم الوطنية، إلى جانب تحفيز ال
ن أبرزها من طلبة الجامعة ومنسوبيها، ومن ثم تكريمهم على تفاعلهم ومشاركتهم المتميزة التي كان م

.والوطنعلى نمط المجاراة حًبا ووًلًء للملك( ًل منتهية)نظم طلبة الجامعة ومنسوبوها لقصيدة تشاركية 

آل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز"وقدمت الكلية مبادرة إصدار مؤلف بعنوان 
رصد بهذه المناسبة الكريمة، يجمع بين األصالة والمعاصرة، ُيعنى ب" سعود في مرآة التاريخ والشعر

لمباركة، دراسات تاريخية ومختارات شعرية تبرز منجزات خادم الحرمين الشريفين على امتداد مسيرة حياته ا
اسأل المولى عز وجل أن يحفظ ملكنا وولي عهده األمين وأن يديم. وفي ظل رؤية الحاضر للمستقبل

.على بالدنا األمن واألمان

كلمة سعادة عميدة كلية اآلداب
مشاعل بنت علي العكلي. د



لشريفين،االحرمينلخادمالسادسةالبيعةذكرىبمناسبةاألدبياإلبداعجائزةفيصلبنعبدالرحمناإلمامبجامعةاآلدابكليةأطلقت

الحبشاعرممنخوالجهمفييجولعمابالتعبيروالمنسوبينوالخريجينالطلبةبذلكمشجعةً الله،حفظهعبدالعزيزبنسلمانالملك

اإلمامجامعةمنسوبيدعوةتضمنتللجائزةتشويقةإطالقتمم2020أكتوبر29تاريخفي.العزيزالوطنلهذاوالوًلءواًلنتماء

نمطعلىنتهيةمًلتشاركيةقصيدةكتابةفيللمشاركة(والخريجاتوالطالباتواإلداريةالتعليميةالهيئةأعضاء)فيصلبنعبدالرحمن

تمثمالبالدذههلقائدبالوًلءوتشدوبالوطنتتغنىجميلةتشاركيةقصيدةبنظمالجامعةمنسوبيبدأالتشويقةمعوتزامناً المجاراة،

المبدعينجميعمحفزةً .وشعرينثري:مسارينفيالجائزةُأطلقتم2020أكتوبر30تاريخفيثم.للكليةخاصصوتيبإنتاجإنشادها

النصوصتحكيملجنةعملبدأثم.نوڤمبر٧-1منالمشاركاتاستقبالتموعليه.أدبيةنصوصهيئةعلىمشاعرمنيختلجهممابإخراج

علىنشرخاصصوتيبإنتاجالفائزةالمشاركاتونشرنوڤمبر12فيالفائزينأسماءإعالنوأخيراً ،نوڤمبر10-٨بينوالنثريةالشعرية

الملكالشريفينالحرمينخادم:بعنوانخاصمؤلفإصدارالميمونةاًلحتفاليةهذهتضمنتكما.اًلجتماعيةوالشبكاتاليوتيوب

انسلمالملكجهودإلبرازالجامعةأساتذةبهاقاموأبحاثجهودحصيلةوهو،والشعرالتاريخمرآةفيسعودآلعبدالعزيزبنسلمان

التغطيةتتضمنوقد.الحزمبعاصفةالخاصةاألشعارمثلالفترة،لهذهالبارزةاألدبيةالنصوصوتوثيقالحكمتوليهمنذاللهحفظه

كاتشبعلىمسموعة/مرئيةموادهيئةوعلىالمحلية،الصحففيإعالميةموادهيئةعلىاًلحتفاليةإبرازالمناسبةلهذهاإلعالمية

وتم.(ازوإنجإبداٌع،بيعٌة،)بعنوانالبيعةبذكرىخاصةحلقةالطالبيعنفوانبودكاستقدمكما،“تشاتسنابعدسات”التواصل

وسموإطالقالرسمي،والكليةالجامعةحسابفيوتفاصيلهاالجائزةعنلإلعالنبالجامعةالعامةالعالقاتإدارةبينالتنسيق

.بالجامعةالهويةإدارةعليهاأشرفتللجائزةرسميةهويةوإصدار،IAU_األدبي_اإلبداع_جائزة#

موجز لمبادرات كلية اآلداب ضمن ذكرى البيعة السادسة
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله



:المبادرة األولى
جائزة اإلبداع األدبي





زة لجنة تحكيم جائ
اإلبداع األدبي



الفائزين في جائزة اإلبداع 
األدبي مسار النص الشعري 



الفائزين في جائزة اإلبداع 
األدبي مسار النص النثري 



ي تسجيل المشاركات الفائزة في جائزة اإلبداع األدب
:ونشرها على القنوات الرسمية للكلية



لملك خادم الحرمين الشريفين ا: مؤلف بعنوانالمبادرة الثانية 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مرآة التاريخ والشعر



:ادهانظم القصيدة التشاركية وإنش: المبادرة الثالثة

دنشي| لنا التاريخ ةالقصيدة التشاركي| لنا التاريخ 





عنفوانبودكاستحلقة : المبادرة الرابعة
(بيعٌة، إبداٌع، وإنجاز)بعنوان 

Apple podcastsGoogle podcast



إطالق عدسات سناب شات : المبادرة الخامسة
تفاعلية مقدمة من كلية اآلداب 

خعدستان مع أنشودة لنا التاري

https://twitter.com/ART_IAU/status/1329463567251369985


التغطية اإلعالمية

وسائل التواصل اًلجتماعي، 
والصحف الرسمية



والجامعةالتدشين والتغطية اإلعالمية عبر تويتر الكلية

التدشين واإلعالن عن جائزة اإلبداع األدبي.. التشويقة

https://twitter.com/ART_IAU/status/1322120530368073730
https://twitter.com/ART_IAU/status/1321808902846091265
https://twitter.com/UOD_EDU_SA/status/1322232725902970882


|  صحيفة الرياض 
رمز العروبة وعنوان السالم .. الملك سلمان

https://twitter.com/ART_IAU/status/1329451798915112963


صحيفة التعليم صحيفة عكاظ

https://saudied.com/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%86-%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%aa%d9%81%d9%8a-%d8%a8/


:فريق العمل



:إعداد التقرير

لغانمباسمة بنت فهد ا. بإشراف رئيسة قسم اًلتصال وتقنية اإلعالم د

.عالمعضو هيئة تدريس بقسم اًلتصال وتقنية اإل–ندى مصطفى المبارك . د▪
.عضو هيئة تدريس بقسم اًلتصال وتقنية اإلعالم–ندى بشير العنزي . ع▪
.عالمعضو هيئة تدريس بقسم اًلتصال وتقنية اإل–شمائل يوسف العبود . ع▪

:عضوات اللجنة اإلعالمية


