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 مسؤولي جامعة الملك سعود يهنئون القيادة بيوم الوطن

 

عبدهللا بن سلمان السلمان أسمى آيات التهاني والتبريكات الصادقة  رفع وكيل جامعة الملك سعود الدكتور
االمير محمد بن  خادم الحرمين الشرررررريلين الملك سرررررلمان بن عبدالعليل وسرررررمو ولي عهد  ا مين لمقام

ي التسعين للمملكة العربية بمناسبة اليوم الوطن سلمان حلظهما هللا ولكافة الشعب السعودي الوفي النبيل
 السررلمان ان ركرا اليوم الوطني المجيد واالحتلاب بي يعتبر فرصررة ةالية لتجديد السررعوديةو وأكد الدكتور

بمنجلاتي العظيمة ومكتسررباتيو وقال  اللخر والحب والوالب لهرا الوطن الحبيب ولقيادتي الحكيمة والتركير
للمملكة يضرررررري  صررررررلحة جديد  من التقدم  90وطني المجيد ال ال الدكتور السررررررلمان تن االحتلال باليوم

جائحة  العظيم على كافة ا صرررررررعد و فالمنجلات تترا رةم كل الظرو و فلي ظل ألمة والرقي لهرا الكيان
تبعات رلك صرررررررحيا واقتصررررررراديا  كورونا العالمية التي مالالت قائمة هناك دول لم تتماسرررررررك وعانت من

العربية السررررعودية في أمن وأمان وصررررحة ورخاب  د هللا على أرض المملكةواجتماعياوً ونحن نعيش بحم
مسرررتمر والدراسرررة والعمل لم يتوق  والمنجل تلو المنجل يمسرررجل ومسرررتمر  واسرررتقرارو فالتقدم والتطوير

ورعايتها  ثم بلضررل القياد  الرشرريد  التي وضررعت االنسرران وصررحتي ومعيشررتي محور اهتمامها بلضررل هللا
تأسيس وتوحيد هرا الكيان المبارك  جالات العظيمة التي تشهدها المملكة عاما بعد عام منروفلي عهد اإلن

حتى عهد  -رحمهم هللا –مروراً بالملوك البرر  من بعد   -هللا رحمي -على يد الملك عبدالعليل آل سرررعود 
تنجالات  قق فييالري تح -حلظي هللا  -الشرررريلين الملك سرررلمان بن عبدالعليل آل سرررعودو  خادم الحرمين

واالجتماعية والعمرانية لينعم بها كل  عظيمة في شتَّى الجوانب ا منية و التعليمية واالقتصادية والثقافية
 . هرا الوطن الغالي مواطن ومواطنة وحتى المقيمين على أرض

لحميلي خالد بن تبراهيم ا كما رفع وكيل جامعة الملك سرررررررعود للدراسرررررررات العليا والبحو العلمي الدكتور
 الوفاب والوالب لمقام االب أسمى آيات التهاني واالمتنان والعرفان بخالص

ولصرراحب السررمو الملكي ا مير  والقائد خادم الحرمين الشررريلين الملك سررلمان بن عبدالعليل آل سررعودو
ئب نا مان بن عبدالعليل ولي العهد  فاع  محمد بن سرررررررل لد  -يحلظهم هللا -رئيس مجلس الولراب ولير ا

لبالدنا  للمملكةو سائالً هللا جل في عال  أن يحلظ 90بمناسبة اليوم الوطني ال  لشعب السعودي ا ةرووا
الوطني يوم تاريخي يجدد للوطن شرررموخي  ا من وا مان والتقدم والرخاب تحت راية قيادتنا اللر و فاليوم

 يم الجامعي أكد الدكتور:و وفي مجال التعل 90الوطني ال  ونهضتي وقال في تصريح بمناسبة اليوم
رهنية عالية من خالل  الحميلي بأن المملكة تعيش نهضة تعليمية شاملة فأصبحت تحظى بسمعة وصور 

العالميةو والبحو والتطويرو فقد تطورت تنتاجية  تبوب الجامعات السررعودية مراتب متقدمة في التصررنيلات
م الى  2015بحو محكم في عام  14762ية من في قواعد البيانات العالم المملكة في البحوو المنشور 

اهتمام  % خالل الخمس سنوات الماضيةو ويتجسد 65م بلياد  تصل الى  2019بحثا في عام  23098
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للجامعات السعودية بما يحقق لها  المملكة بالتعليم من خالل قرار الحكومة الرشيد  في اعتماد نظام جديد
لوائحها ا كاديمية والمالية واإلداريةو وفق السررياسررات العامة  ناباسررتقالليتها المنضرربطةو ويمك نها من ب

 .مجلس شؤون الجامعات التي يقرها
اإلداريو بما في رلك  في التنظيم 2030باإلضرررررررافة الى توجيي الجامعات نحو تطبيق مضرررررررامين رؤية 

اإلدارية و وبدور  قال المجاالت التعليمية والبحثية و الهياكل التنظيمية والصالحيات ومؤشرات ا داب في
 للمشرررررراريع سررررررعاد  الدكتور عبدهللا بن محمد الصررررررقير اننا كمواطنين نعيش وكيل جامعة الملك سررررررعود

من شررررأني سررررمعة ورفعة اسررررم  ونتعايش مع تلك ا مجاد التليد  جيالً بعد جيل ويد اً بيد مع قادتنا لكل ما
دول المتقدمة على كافة المسرتويات السرياسرية وال المملكة العربية السرعوديةو حتى أصربحت تناهض ا مم

لرع قاد  هرا الوطن على مر التاريخ حب الوطن في قلب كل مواطن؛ لما  واالقتصادية واالجتماعيةو وقد
 القياد  من أهمية تجا  مواطنيهاو فلي ظل توليي

في شررتى المجاالت بمواطنيها  ) اسررتشررعر المواطن اهتمام الدولة 19 -اسررتمرار الجائحة العالمية وكوفيد
الدولة الصررررحية وا منية والتعليمية واالجتماعية كل  منر انطالق ا لمةو وكي  تصرررررفت جميع قطاعات

البالغة  القياد و وقد ضررررربت المملكة العربية السررررعودية أروع ا مثلة في حكمتها بدور  بدعم وتوجيهات
 .اإلنسان أوال من ناحية التصر  وتوجيي القطاعات كافة في العمل باتجا  واحد وهو

بن صررررالح النمي أن يومنا  وبين وكيل جامعة الملك سررررعود للشررررؤون التعليمية وا كاديمية الدكتور محمد
تنموية شاملة ونحن نشاهد وطننا الغالي يعيش نهضة  الوطني صلحة مضيئةو نتركر فيها نعم هللا عليناو

 القياد  الرشيد  مستنداً تلى قيمي وثوابتي ويقدم تجارب رائد  في ظل
نتركر تلك التضررحيات العظيمة  ا صررليةو التي تحقق العدالةو وتغرس روا االتنماب في نلوس أبنائيو كما

الخير  التي أفراد هرا الوطنو واالسررررتلاد  من المعطيات  التي بمرلت من أجل تحقيق السررررعاد  والرفا  لكل
 . الحيا و بما فيها توفير التعليم ومتابعتي وتطوير  تحققت في كافة ميادين

بن محمد مسرررررملينحتلل  وبدور  قال وكيل جامعة الملك سرررررعود للتخطيط والتطوير سرررررعاد  الدكتور علي
المجاالت بدعم وتوجيي سررررررريدي خادم  باليوم الوطني ونحن نلمس تحوالت تيجابية وتقدم ا في شرررررررتى

يحلظهما هللا وفق رؤية المملكة الطموحةو وقد حظي التعليم  لحرمين الشريلين وسمو ولي عهد  ا مينا
 و وجابت 2030الكبير فكان ارتقاب وتقدم الجامعات من ضرررررررمن أهدا  رؤية المملكة  العالي باالهتمام

ت نحو المنافسررة العالمية الجامعا موافقة المقام السررامي الكريم على نظام الجامعات لتكون داعما النطالقة
سررريسرررهم بال شرررك في كل مجاالت التنميةو وفي تعداد جيل  وممكنا لبرامجها وأبحاثها ومخرجاتها والري

 التقدم والعطاب قادر على اكمال مسير 
الجامعة لشررؤون الطالبات سررعاد   ومواكبة كافة التحوالت والمتغيرات والرقي بهرا الوطن و وبينت وكيلة

شها    بنت عبدالعليل بن سي  أن يومناالدكتور  ةاد الوطني يأتي هرا العام في خضم التحديات التي يعي
بتميل  جائحة فيروس كورونا لنحتلي بركرا  التسرررررررعون ونحن نلخر أمام العالم أجمع العالم في مواجهة

 المملكة العربية السعودية في مواجهة
الكريم والرفاهية لكل أبنابها  مقومات التنمية والعيشالجائحةو حيو لم تتوانى مملكتنا الحبيبة في توفير 

واقتصرررراديةو مما يعكس جليا مدا اهتمام قيادتنا الرشرررريد   في ظل ما يشررررهد  العالم من تحديات صررررحية
لي في مة باإلنسرررررررران وجع ياد  الحكي مدا التالحم بين الق ما يعكس  هاو ك يات ها ومحور عمل يات مة أولو  ق

 . واقتصادي تنا الحبيبة من استقرار اجتماعي وسياسيوالمواطنين وما تنعم بي مملك
بن صررررالا هرسرررري أن الركرا  فيما اوضررررح المدير العام التنليري للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد

 جراب تلشي جائحة كورونا الغالية تحل و العالم أجمع يمر في ظر  تستثنائي
ا لمة بتميل و تقتدار  لكة العطاب و الوفاب هر المسررررتجدو فمع تعطل أعرق ا نظمة الصررررحية واجهت مم

ا ول صرررررررحررة المواطن و المقيم مع الحلرراظ على  أبرل قو  التالحم بين قيرراد ح حكيمررة جعلررت تهتمررامهررا
برامج دعم سررخيةو و شررعب أدرك حجم مسررؤوليتي تجا  وطني في  مكتسرربات الوطن و مقدراتي من خالل

في  من هللا و توفيقي أصبحنا اليوم قياد ً و شعب مضرب مثل و تجاولهاو و بلضل مكافحة هر  الجائحة
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مسررراهماتها السرررخية في دعم برامج  التكات  و التآلرو و ما يليد اللخر أن تمتدت مسرررؤولية مملكتنا تلى
عليمة و تصرار من خالل الدراسات البحثية و المساهمة  مكافحة فيروس كورونا عالميا و مواجهتي بكل

 . لهرا الليروسو للعود  تلى مواصلة التنمية و التطوير لقاا اللاعلة في تيجاد

 

 

 

 

 
 

 

 

  


