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االحتفال بالیوم الوطني ٨٨

 یــطل عــلینا 8 کــل عــام ذکــرى الــیوم الــوطــني 

لـلمملکة الـعربـیة الـسعودیـة لـتعید إلـی األذهـان هـذا الحـدث 

الـتاریـخي الـهام لـنحتفل جـمیعًا بهـذه املـناسـبة الـعزیـزة 

ونـتابـع ونـشاهـد مـن خـاللـها اسـتکمال مسـیرة الـنهضة 

الـعمالقـة و الـتطور املـلحوظ مـن خـالل رؤیـة واضـحة تـنهض 

بـاقـتصاد الـبالد و تـحقق أمـنیات شـبابـها 8 ظـل األمـن و 

األمـان، فـلتبقی یـا أغـلی وطـن شـامـخًا و لـتبق قـوة راسـخة 

بـسواعـد ابـنائـك، حـفظك الـله مـن کـل مـکروه و 

حـفظ لـك حـماة عـزك ورعـاة بـیتك، و دمـتم 

یــاقــادتــنا x عــرش خــدمــة اإلســالم و 

املسلمین،،  

                                 

و دام وطننا بعز و إباء

االحتفال بالیوم الوطني ٨٨

وكيلة كلية الطب 
األستاذ الدكتور / فاتن محمد عمر السايس 

استاذ استشاري أمراض الدم بكلية الطب 
جامعة امللك عبدالعزيز

وحروف اسمک تهز أیدي  
وقلوب وأنفس الحاقدین 

أنت أمسی والیوم والغدي 
أنت األم واألب للمواطنین 

عاشت السعودیۀ موطنی 
وعاش شعبها شامخین

وطنی هو األم التی 
تحمی أبناءها فی کل حین 

هو الحنان واألمان الذي 
حمانا على مدار األیام والسنین 

أسأل اهللا العلی القدیر 
أن یحمیک یا قبلۀ المسلمین 

ویحفظ ملیکنا 
و جنودنا المخلصین 

ستظل عزیزا یا وطنی 
ابنتک یا وطن / أحالم یاسین لسکرمهما مرت األعوام والسنین 
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الوطن لیس کلمات تکتب أو عبارات تسطر وال أغاني تنشد.. 

حـب الـوطـن خـدمـة نـقدمـها ألبـناءه،  وإخـالص 8 املـهام املـکلفین بـها مـن خـالل وظـائـفنا 
ومناصبنا اإلداریة والتعلیمة، وإتقان لألعمال التي نقوم بها .. 

الوطن هو املاضي والحاضر واملستقبل .. هو الخبرة والشباب والحلم .. 

أحب وطني السعودیة وخدمت 8 ربوع مؤسسات عدیدة بین املشرق واملغرب .. 

ولکن ال أجد راحتي إال بین ربوعه .. 

و8 احضان جامعتي العریقة جامعة امللك عبد العزیز .. 

کلیة الطب احتضنتني معیدة، وشجعتني 8 باقي املناصب .. 

وعدت إلیها کالطفل یعود إلی حضن أمه ،، هو ذلك وطني الصغیر .. 

ملیکنا وولي عهد  مملکتنا والشعب السعودي الکریم .. 

هنیئا لنا بهذا الوطن الشامخ ومنکم تعلمت خدمته اإلخالص له ..

الدكتورة سمر محمد السقاف 

استاذ مشارك كلية الطب / جامعة امللك عبدالعزيز 

استاذ متعاون جامعة جروج واشنطن

تسـتعد کـلیة الـطب شـطر الـطالـبات 
األنـشـــطـة  وحـــدة   8 مـــمـثـلـة 
الـطالبـیة و وحـدة الـعالقـات الـعامـة 
لـلمشارکـة 8 فـعالـیات االحـتفال 
بـالـیوم الـوطـني ٨٨ لـجامـعة املـلك 
عـبدالـعزیـز شـطر الـطالـبات و ذلـك 
یـوم األربـعاء ١٦/١/١٤٤٠هـ املـوافـق 

٢٦/٩/٢٠١٨م 
وقـد جـرت الـعادة ان تـبدع الـطالـبات 
واملـنسوبـات 8 کـل عـام بـرسـم 
صـور تـعکس الـحب والـتمجید لهـذا 
الــوطــن الــغالــي بــارتــداء األعــالم 
واألوشـحة وتـقدیـم الحـلوى املـزیـنة 
بـالـذکـرى الـسنویـة، وشـعار املـملکة، 
وإلـقاء الـقصائـد الـشعریـة، وکـتابـة 
الــعبارات الــتي تــتغني بــمملکتنا 
الـحبیبة تـحت شـعارات (الـوطـن 8 
قــلوبــنا  / فــوق هــام الــسحب /  
طــموحــنا عــنان الــسماء) ، وعــرض 
األفـالم الـوثـائـقیة عـن تـاریـخ وحـضارة 

دولتنا الرشیدة .   
 أدام الله عزك یا وطن
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  وطنی الحبیب

 وال أحب سواه

  کل عام و وطنی

 شمس ساطعۀ

 فی سماء العالم

 کل عام و وطنی بخیر

 أحبک یا وطنی

زینۀ الراجحی

جسد بقلب 

ألستطیع العیش 8  الحیاة، ألتنفس من هوائها النقي 

حتی تتتغذي خالیاي وأعضائي وتقوى لتقدیم العطاء 

فالجسد من غیر قلب کجسد من غیر روح فهو الحیاى وأصل الحیاة 

القلب تنبض به مشاعر الحب العشق االحتواء األمان القوة 

القلب هو الوطن الکبیر هو املمملکة العربیة السعودیة 

السعودیة لیست 8 قلوبنا بل هي القلب

بقلم / الهنوف بنت سلیمان  

السعودیة وطن عزة وشرف


