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أسرة قسم التحرير

بكل ســرور، يطيب لنا أن نصدر 
العــدد األول لمجلة ســعوديون 
فــي أمريــكا التــي ســتكون كل 
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ــاء.  غنَّ أدٍب  واحــة  فــي  أيًضــا 

هنا، يســرنا وجودك.

لمقترحاتكم والمالحظات، ولمن أراد 

المشاركة في األعداد القادمة يسرنا 
التواصل على البريد الخاص بالمجلة.

em@saudiusa.com 

نشكر كل من شارك بإنجاز المجلة، 
آملين أن تجدوا ما يدهشكم.
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خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، يحفظه هللا :

 ولي العهد صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن سلمان آل سعود ،  يحفظه هللا:

ــأن تدرســوا  ــا ســعيد أن أراكــم وأوصيكــم ب  "أن

دراســة كاملــة، وبنفــس الوقــت يجــب أن تعرفــوا 
أنكــم مــن بــالد قبلــة المســلمين وتكونــوا قــدوة 

جيــدة لمــن يراكــم فــي هــذه البــالد .
إن شــاء هللا تكونــوا عنــد حســن الظــن وتخدمــوا 
بالدكــم، ومــن خــدم بــالده والحرميــن الشــريفين، 

يخدم اإلســالم والمســلمين، 
وأرجو لكم التوفيق إن شاء هللا"  

  
برؤيــة.  النجــاح  تبــدأ قصــص  مــا  "دائمــا 

وأنجــح الــرؤى هــي تلــك التــي تبنــى علــى 
مكامــن القــوة. 

ثــروة  تعادلهــا  التــي ال  األولــى  ثروتنــا 
معظمــه  طمــوح،  شــعب  بلغــت:  مهمــا 
بالدنــا وضمــان  الشــباب، هــو فخــر  مــن 

هللا" بعــون  مســتقبلها 



رؤيتنا:
 أن نكون المركز المعلوماتي 
األول للطالب خالل ابتعاثهم 

والداعم لهم بشكل دوري في 
الواليات المتحدة األمريكية.

سعوديون في أمريكا هي مجموعة طالبية تطوعية تقوم بخدمة الطالب السعوديين 

في الواليات المتحدة األمريكية فيما يخصهم في مختلف جوانب الحياة طوال مرحلة 

ابتعاثهم ، وتمتد هذه الخدمات لتشمل مرافِقي المبتعثين، و السياح والمرضى، وقد 

بلغ عدد المتطوعين في مختلف اإلدارات ١٥٠ متطوع ومتطوعة.

تأسست المجموعة عام ٢٠٠٨م كمحاولة لحل مشكلة شح المعلومات وندرتها وعدم 

توفر مصادر تحتوي على قاعدة معلوماتية متكاملة فيما يخص دولة االبتعاث، 

وانطالقا من واجبها نحو أبناء الوطن قامت "سعوديون في أمريكا" بحصر معلومات 

متنوعة ووضعها في موقع واحد حتى تكون مرجعا للطالب مما يسهل طريقة 

الوصول إليها ويوفر الوقت والجهد أثناء البحث عن المعلومات، واألهم من ذلك هو 

تفادي الصعوبات التي تواجه المبتعثين السابقين من الدفعات 

السابقة، لذا تأمل "سعوديون في أمريكا" أن تكون منبرًا لكل 

طالب سعودي في الواليات المتحدة األمريكية ُيؤخذ منه 

المعلومة والخبرة.

أن نقدم كافة الخدمات األكاديمية واالجتماعية 
التي يحتاجها الطالب المبتعثون في الواليات 

المتحدة األمريكية، وذلك بهدف تذليل صعوبات 
غربتهم ومحاولة مساندتهم لتحقيق أهدافهم 

المرجوة ابتداًء من وصولهم أراضي الواليات 
المتحدة األمريكية، وتمتد هذه الخدمات لكافة 

مرافقي المبتعثين والمبتعثات في الواليات 
المتحدة األمريكية.

رسالتنا:

نبذة عن سعوديون في أمريكا:
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أقيم الملتقى السنوي لمنظمة سعوديون في أمريكا في مدينة 

جدة، حيث كان بعنوان (Entrepreneurial night) المقام في جامعة 

الملك عبدهللا للعلوم والتقنية يوم الجمعة الموافق ١٧ مايو ٢٠١٩. 

حيث شمل اللقاء مشاركات و ورش عمل تحت مظلة ريادة األعمال. 

وتم تدشين شعار المنظمة بهويتها الجديدة. 

تدشين تطبيق المجموعة 
بنسخة iOS كما سيكون 

قريًبا في األندرويد.
حيث يحتوي التطبيق على مقاالت، 

وأخبار، ومحادثات فورية للمجموعات 

الدراسية، كما يوفر مواقع للمراكز 

العربية والمساجد القريبة من 

المستخدم.

تدشين الشعار الجديد للمنظمة:

أهدافنا:
تسليط الضوء إعالمًيا على إنجازات الطالب المبتعثين.

نقل أخبار و قضايا المبتعثين بشكل مستمر.

تكوين أدلة شاملة عن المدن والمعاهد والكليات والجامعات

ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والحث عليه.

تداول األفكار التي تدور حول االبتعاث وتهم المبتعثين.

تعزيز روح المواطنة لدى الطالب المبتعث واستشعار نعمة االبتعاث.

NEWS
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أدت صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر آل سعود القسم أمام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه هللا- 

كسفيرة لدى الواليات المتحدة األمريكية، في تاريخ ١٤أبريل ٢٠١٩.
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أهم المحطات في مسيرة
 أول سفيرة للمملكة العربية السعودية"

ولدت صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في 
الرياض عام ١٩٧٥م. وبطبيعة عمل والدها 

األمير بندر بن سلطان كسفير لخادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في 

الواليات المتحدة األمريكية، فقد نشأت بالقرب 
من السفارة السعودية، وتلقت تعليمها هناك، 
وتخرجت من جامعة جورج واشنطن عام ١٩٩٩م.
هذا وقد مرت صاحبة السمو الملكي األميرة 
ريما بعدة محطات قبل وصولها إلى منصب 

سفير خادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ولعل أبرز هذه المحطات ما يلي:
•    عملت مستشارة في مكتب سمو 

     ولي العهد.

•    ترأست االتحاد السعودي للرياضة
     المجتمعية.

•    شغلت منصب وكيلة التخطيط والتطوير
     في الهيئة العامة للرياضة.

•    أسست التعليم الرياضي للفتيات في 
     المدارس مع وزارة التعليم.

 
ولم تقتصر جهودها على األعمال الحكومية 
الرسمية فقد كان لها مساهمات مجتمعية 
 “KSAوعدة مبادرات، ومن ضمنها، إطالق "١٠

التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي الشامل 
ودخول هذه المبادرة موسوعة "غينيس" 

لألرقام القياسية وذلك بتشكيل أكبر شريط 
توعوي في العالم لمكافحة سرطان الثدي، 
كما أنها كانت عضًوا مؤسًسا في "جمعية 

زهرة" لسرطان الثدي.
 

وفي عام ٢٠١٣م، أسست األميرة ريما شركة 
"ألف خير" االجتماعية التي تهدف إلى التمكين 

االجتماعي ودعم األفراد للمساهمة الفاعلة 
في المجتمع، هذا وقد أكدت سموها في لقاء 

صحفي أن هدفها األساسي هو فعل الخير، 
حيث قالت: "فإذا جاء أحد وقال "جزاك هللا 

ألف خير" فهذا يكفيني؛ ألنني سأربح إذا كان 
المجتمع صحي وفعال".

 
َفْت األميرة ريما من قبل مجلة "فوربس  ُصنِّ

الشرق األوسط" ضمن قائمة أقوى ٢٠٠ امرأة 
عربية، في حين اخِتيرت من ِقبل مجلة "فاست 
كومباني" في قائمة  أكثر األشخاص إبداًعا 

في عام ٢٠١٤م.
 

وعلى الجانب السياسي، فاألميرة ريما بنت بندر 
تنحدر من عائلة سياسية مخضرمة، فوالدها 
سفير سابق لخادم الحرمين الشريفين في 

أمريكا، وخالها صاحب السمو الملكي األمير 
سعود الفيصل -رحمه هللا- وزير الخارجية السابق.

تحرير: عصام القرشي - أتالنتا
أسماء ال زهراني - نيوهيڨن



تعاميم وقرارات:

ضوابط تمديد البعثة خالل مرحلة الدراسة.
١- المعدل التراكمي ال يقل عن ٢/٤ أو ما يعادله في 

البكالوريوس و ٣/٤ أو ما يعادله للدراسات العليا.

٢- أن يكون سير الطالب الدراسي جيدًا وفقًا لسجله األكاديمي 

وأّال تكون حاجته للتمديد ناتجة عن تدني مستواه الدراسي.

ماهي شروط اإللحاق بالبعثة للمرافق؟ 
يشترط التالي:

• أن تكون الجامعة موصى بها.

• أن يكون التخصص موصى به و الجامعة غير موقفة.

• أن يكون التخصص الحالي مرتبط بالسابق.

• أن يكون المعدل ٣٫٣ من ٤ أو ما يعادلها.

• أن يحصل الطالب على قبول غير مشروط من الجامعة بعد إنهاء مرحلة اللغة. 

تعميم لطالب الدراسات العليا بخصوص حضور المؤتمرات العلمية:
سيتم رفض أي مؤتمر ابتداء من يناير ٢٠١٩ تكون الجهة المنظمة له خارج الواليات األمريكية 

المتحدة وكندا، ويأتي هذا القرار بسبب كثرة الشركات التجارية التي تؤدي إلضعاف البحوث بسبب 

قلة المشاركة العلمية التي تطرح في هذه المؤتمرات.

 http://media.sacm.org/announcements/circulating-to-attend-conferences.htm    لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي                                       

ًال: 
أو
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:Study Abroad الدراسة لفصل دراسي خارج مقر دولة االبتعاث
شروط إلحاق الطالب:

• أن تكون الدراسة في الخارج ضمن متطلبات إكمال البرنامج .

• أن تكون الدولة متقدمة علميًا في المجال من غير الدول العربية. 

• أال يتجاوز البرنامج فصال دراسيا واحدا في جامعات موصى بها في الدرجة والتخصص. 

• أن تكون الدراسة باالنتظام والتفرغ الكاملين.

• أن تلتزم الجامعة باإلجراءات اإلدارية وأن يتم تضمين التكلفة المالية في الرسوم الدراسية دون 

http://sacmmedia.org/announcements-list.htm وجود طرف ثالث.                                               لمزيد من التفاصيل على الرابط التالي  

:Combined Programs البرامج المتصلة 
 شروط إلحاق الطالب:

• أن تكون الدراسة في المرحلة األعلى امتدادًا للتخصص في مرحلة البكالوريوس.

• أن يكمل الطالب ٦٠ ساعة دراسية بالنظام الفصلي لمرحلة البكالوريوس بمعدل تراكمي ال يقل 

  عن ٣٫٠٠ من ٤٫٠٠.

• أن تكون الجامعة موصى بها في التخصص لدرجتي البكالوريوس والماجستير.

• أن يستوفي البرنامج متطلبات الحصول على الدرجتين، وأال يتجاوز التداخل بين الدرجتين تسع ساعات 

  حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير. 

• أال تتجاوز مدة البرنامج ٥ سنوات.

ًا:  
اني

ث

دراسة تخصصين Double Major: لمرحلة البكالوريوس فقط. 
شروط إلحاق الطالب:

يسمح به لمرحلة البكالوريوس فقط شريطة أن يكون التخصصان موصى بهما في الجامعة. 

• أن يكون التخصصان في نفس المجال الدراسي، وفي تخصصين متقاربين (مرتبطين).

.(Primary Major) أن يكون تخصص االبتعاث هو التخصص األساسي أو األولي •

• أن يكمل المبتعث ٣٠ ساعة دراسية من برنامج التخصص األساس بمعدل تراكمي ال يقل عن٣٫٠٠ من ٤٫٠٠.

• أال يترتب على دراسة التخصصين زيادة في مدة االبتعاث.

• أن يرفق الطالب صورة رسمية من خطته الدراسية عند رفع الطلب للملحقية. 

• أن يدرس الطالب مقررات تفي بمتطلبات التخصصين معًا *ال يسمح به في التخصصات الطبية والصحية.

• موافقة جهة الترشيح لمبتعثي وظيفتك بعثتك.

ًا:  
لث

ثا
عًا:

راب
تعاميم و قرارات
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لقاءات
  مع أسماء الزهراني

- المؤهالت العلمية:
درجة البكالوريوس تخصص علوم حاسب آلي 

من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عام ٢٠٠٩. 

درجة الماجستير تخصص علوم الحاسب اآللي من 

جامعة والية كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس في 

الواليات المتحدة األمريكية عام ٢٠١٣. حاليا طالبة 

دكتوراه تخصص علوم حاسب آلي في جامعة والية 

كاليفورنيا بمدينة ريفر سايد في الواليات المتحدة 

األمريكية.

- التخصص الدقيق: 
األمن السيبراني وتحديًدا أمن معلومات 

وشبكات ونظم.

- البطاقة الشخصية :
فاطمة بنت مرضي الحربي. ولدت وترعرعت 
ودرست جميع مراحلي التعليمية من رياض 

األطفال إلى مرحلة البكالوريوس في مدينة 
جدة، أعمل كعضو هيئة تدريس في جامعة 
طيبة فرع ينبع، ومبتعثة مستقطبة على 

درجة أستاذ مساعد.

- ما أسباب اختيار هذا التخصص العلمي؟
و ما العوامل التي ساعدتك في اختيار 

التخصص:
واحد من أهم الجوانب المهمة الموجودة في 

تخصص علوم الحاسب اآللي هو تحليل المشاكل 

ومحاولة البحث عن الحلول، والتي تعتبر المهارة 

التي نسير بها حياتنا اليومية. ففي هذا التخصص 

نتعلم كيف نصمم ونطور ونحلل المشاكل التي 

تتعلق بكل ما يخص مجاالت الحاسب اآللي من 

أنظمة تشغيل، ونقل معلومات، و أمن شبكات، 

وقواعد البيانات، وغيرها.

 أما بالنسبة لتخصص األمن السيبراني, فكما نعلم 

أن الحاسب اآللي سيف ذو حدين، ولألسف هناك 

الكثير من األشخاص الذين يفضلون استخدام جانبه 

المضر عن طريق االختراقات اإللكترونية أو التهكير 

غير األخالقي. 

إلى جانب ذلك، يعتبر هذا التخصص من التخصصات 

النادرة جدا في السعودية ونعاني من نقص في 

الكوادر والكفاءات السعودية، ولذلك فإننا بحاجة 

ماسة لباحثين وخبراء متخصصين في جميع مجاالت 

األمن السيبراني حتى نتصدى ألي هجوم سيبراني 

حتى نعيش في مجتمع محمي وآمن وسليم.

 اليوجد مشكلة ليس لها حل"
 مع تكرار المحاوالت مرارا وتكرارا

" حتى نجد الحل بإذن هللا
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- ماهي المهارات التي تميزِت بها والتي 

ساعدتك في تحقيق المنجزات في مشوارك:
المهارات التي اكتسبتها كانت من خالل التجارب 

والصعوبات التي واجهتها خالل دراستي على 

وجه الخصوص، لقد علمني تخصص الحاسب 

اآللي بأنه البد من وجود حل ألي مشكلة كانت، 

علمني بأنه اليوجد مشكلة ليس لها حل مع تكرار 

المحاوالت مرارا وتكرارا حتى نجد الحل بإذن هللا.

وتعلمت باأنه لكل سؤال جواب مع التمحيص 

والبحث المستمر، وتعلمت بأن العمل الجماعي 

من أساسيات النجاح وأنه الضير في السؤال من 

باب المعرفة والتعلم، فتخصص الحاسب اآللي 

بحر عميق ويحمل في جعبته الكثير والكثير من 

المعلومات.

كل ما غصت في عمقه أكثر كل ما تعلمت أكثر، 

فمن خالل تسلسلي في مراحلي الدراسية من 

البكالوريوس وحتى اآلن في الدكتوراه تعلمت 

العديد من اللغات البرمجية واألدوات التي 

أستطيع استخدامها لحل أي مشكلة تقنية وقت 

الحاجة. ومازلت أتعلم!

- نقطة االنطالق في هذا المجال:
خالل دراستي لمرحلة البكالوريوس, كنت شغوفة 

بقراءة المواضيع المتعلقة بالتهكير أو االختراق،  

وكنت أحرص على المشاركة في المنتديات التي 

تعطي دروًسا تعليمية في أمن المعلومات.

ثم بعد ذلك قررت أن أدرس مادة األمن والتي 

كانت تغطي علم التشفير التطبيقي وكانت 

ممتعة جدا في الحقيقة، ومن هنا كانت البداية 

التطبيقية، فقد اخترت بأن يكون مشروعي في 

البكالوريوس عن أمن المعلومات، ثم قررت تطوير 

نفسي في هذا المجال خالل دراساتي العليا.

- ما الخطط المستقبلية:

على الصعيد الدراسي والبحثي فإني أعمل حاليا 

على أكثر من بحث علمي و أتمنى بإذن هللا بأن 

يكون مستواهم في نفس مستوى بحثي عن 

ال DNS cache poisoning . وبعد حصولي على 

درجة الدكتوراه إن شاء هللا, فإني أتمنى أن 

تكون تجربتي مع جامعة طيبة مثمرة و أستطيع 

أن أفيد الجامعة على وجه الخصوص وباقي 

الجامعات السعودية بصفة عامة في مجال األمن 

السيبرانيوأود أيضا بأن أطور نفسي أكثر وأوسع 

مجال أبحاثي حتى أغطي مواضيع أخرى تغطي 

احتياج الوطن.

- كيف يستفيد الشباب من اهتمام الوطن 

بالتقنية:
هذا صحيح، هناك تركيز مكثف لتطوير مجاالت 

التقنية في السعودية وذلك تماشيا مع رؤية 

٢٠٣٠ ، و هناك أيضا العديد من المنظمات 

السعودية التي تعطي دروس تقوية سواء 

أكانت تعليمية أم توعوية في مجاالت متنوعة 

في التقنية، إلى جانب ذلك، هناك العديد 

من الوظائف الشاغرة التي بحاجة إلى كوادر 

سعودية تكون على قدر المسؤولية لشغلها، لذا 

أنصح الشباب بأن يستفيدوا من هذه المبادرات 

والدورات وبأن يحاولوا تطوير أنفسهم من خالل 

االندماج في األنشطة التعليمية حتى يستفيدوا 

ويفيدوا الوطن. وهللا ولي التوفيق.

لقاءات
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جامعة هارفارد 
 : Harvard University

تقع جامعة هارفارد في مدينة بوسطن وتم تأسيسها 
في عام ١٦٣٦ م. حيث تمتلك الجامعة كليات متعددة تقدم 
تخصصات مختلفة. كلية جون كينيدي للدراسات السياسية ، 
كلية إدارة األعمال، وكلية التصميم، كلية اآلداب والعلوم، 

وكلية الحقوق، وكلية الطب، وكلية الصحة العامة.
   

جامعة ستانفورد 
: Stanford University 

تأسست عام ١٨٩١ ميالدي بعد ستة سنوات من التخطيط 
والبناء. تقع الجامعة في والية كاليفورنيا في مدينة 
ستانفورد. حيث تشمل على كليات مختلفة مثل كلية 

علوم األرض، كلية التربية ، كلية الدراسات العليا في إدارة 
األعمال، كلية الحقوق وكلية الطب.  

 
 
  

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
 : Massachusetts Institute of Technology 

إحدى الجامعات األمريكية في مدينة كامبريدج وقد انضمت 
للجامعات األمريكية عام ١٩٣٤ ميالدي حيث كان الهدف من 
إنشائها البحث في العلوم التطبيقية والتقنية وقد صنعت 

لها دور ًاكبيًرا في تطوير معظم أنواع العلوم الحديثة 
المختلفة.

   

  
جامعة كاليفورنيا بيركلي 

   : University of California, Berkeley 
تقع الجامعة في مدينة بيركلي بوالية كاليفورنيا وتعتبر 
الجامعة حكومية تركز على األبحاث. وتعد الحرم الجامعي 

الرئيس لمنظومة جامعة كاليفورنيا. 

أفضل الجامعات األمريكية:
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جامعة برنستون 
: Princeton University

تقع الجامعة في مدينة برنستون في والية نيوجيرسي، حيث 
تأسست عام ١٧٤٦ ميالدي في مدينة إليزابيث تحت مسمى 

كلية نيوجيرسي قبل أن تنتقل إلى برنستون عام ١٧٥٦ 
ميالدي، وتم تحويل اسمها إلى برنستون عام ١٨٩٦. وتعتبر 

جامعة خاصة فيها تخصصات بحثية مختلفة ومتعددة.
 

جامعة كولومبيا 
: Columbia University

تقع الجامعة في مدينة نيويورك، وتأسست في عام ١٧٥٤ 
ميالدي تحت مسمى كلية الملوك. تحتوي الجامعة على ٣ 
كليات لدرجة التعليم الجامعي، و ١٣ كلية للدراسات العليا 

والدراسات المهنية، وأيضًا كلية للتعليم المستمر.

معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
: California Institute of  Technology

يعتبر من أكبر الجامعات البحثية الخاصة والمفتوحة على 
مستوى العالم، تأسس في عام ١٨٩١ ميالدي في مدينة 

باسادينا في والية كاليفورنيا. 

    
 

 جامعة شيكاغو  
  : The University of Chicago

تم تأسيس الجامعة في عام ١٨٩٠ في مدينة شيكاغو 
الواقعة في والية إلينوي، تحتوي الجامعة على عدة 

تخصصات لمرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا. حيث تحتوي 
على برامج أكاديمية مختلفة علمية وسياسية واجتماعية. 

يلتحق بالجامعة ١٤٧٢١ طالب تقريبًا.

أفضل الجامعات األمريكية
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Orlando, Florida 

 San Francisco, California 

 Seattle, Washington

.Museum of Pop Culture, Chihuly Garden and Glass : من أهم المعالم السياحية في سياتل
.Gum Wall و من الغرائب أنه يوجد جدار مغطى بالعلك 

 Atlanta, Georgia 

من أهم المعالم السياحية في جورجيا متحف World of Coca-Cola حيث يعرض تاريخ الشركة، أيضا يمكنكم زيارة 
Georgia Aquarium لرؤية الحيوانات البحرية و بالنهاية يمكنكم زيارة Centennial Olympic Park  حيث أقيم فيها 

أولمبياد صيف ١٩٩٦ ميالدي.

    Universal studios من أهم المعالم السياحية في أورالندو
 Walt Disney world  Theme parks 

    Golden Gate Bridge من أهم المعالم السياحية في سان فرانسيسكو الجسر الذهبي
سوق السمك Fisherman’s Wharf حيث يوجد سجن قديم، ُبني في منتصف القرن التاسع عشر 

. Alcatraz يسمى

المدن السياحية 
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أفضل المستشفيات 
في الواليات المتحدة األمريكية 

لعام ٢٠١٨-٢٠١٩ م
U.S. News & World Report من إحصائية

     

     
                      المصدر:

best-hospitals-٢٠١٨-١٩-us-news-announces/٢٠١٨-٠٨-١٤/https://www.usnews.com/info/blogs/press-room/articles                                           

يقع مركز مايو كلينيك في مدينة روتشستر بوالية 

مينيسوتا،  وتم انشاؤه في عام ١٨٨٩ م، ويعتبر المركز 

متكامال يقدم جميع الخدمات الطبية، باإلضافة إلى مراكز 

األبحاث الطبية غير الربحية.

يقع هذا المستشفى في مدينة  بالتيمور بوالية 
ميريالند،  وتم إنشاؤه في عام ١٨٨٩ م. يعتبر أحد 

المستشفيات التعليمية الكبرى، باإلضافة إلى األجهزة 
الطبية ذات التقنيات الحديثة في الفحص والتشخيص.

      

يقع مركز كليفالند في مدينة كليفالند  بوالية أوهايو،  
وتم انشاؤه في عام ١٩٢١ م، ويحوي المركز أجهزة ذات 

تقنيات حديثة.

 Atlanta, Georgia 

المدن السياحية 
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                              اياد شصلي         عبدهللا السنيد       عبدالعزيز سهلي
                                           قسم تقنية المعلومات              قسم العالقات العامة                قسم اإلنتاج االعالمي 

 و صناعة المحتوى
                                                                                                                                  

January, 2019 

                             جميلة منسي      عبدهللا الشيباني         عالء حسين 
                                          قسم الشبكات االجتماعية          قسم العالقات العامة                   قسم التسويق

Febuary, 2019 

             عبدالكريم الغامدي      عبود بادحمان      منال بالعمش      يوسف باحطي
                      قسم المشاريع و التطوير       قسم الشبكات االجتماعية      قسم اإلنتاج االعالمي          قسم العالقات العامة

                                                                                                            و صناعة المحتوى

March, 2019 

                                  أالء مليح        عبدالعزيز سهلي         نورا الحربي 
                                             قسم الموارد البشرية             قسم اإلنتاج االعالمي                       قسم  التحرير

     و صناعة المحتوى
                                

April, 2019 

  متــميزو المنظــمة :

فريق متكون من ١٢ عضوًا

من بين ١٠ إدارات اإلدارات األفضل أداء
بمنظمة سعوديون في أمريكا خالل النصف األول من عام ٢٠١٩

فريق متكون من ١١ عضوًافريق متكون من ١٤ عضوًافريق متكون من ٢٠ عضوًا

من بين ٢١ نائب لرئيس نواب الرؤساء األفضل أداء
بمنظمة سعوديون في أمريكا خالل النصف األول من عام ٢٠١٩

نائب رئيسة 
إدارة العالقات العامة

نائبة رئيس 
اإلنتاج اإلعالمي وصناعة المحتوى

مصمم جرافيك : عبدالعزيز سهلي

فريق السناب شات
February, 2019 

Team of The Month 
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قام عمدة مدينة هيوستن السيد / سلفستر تارنر بتكريم سعادة 
السفير / سلطان بن عبدهللا اللويحان العنقري في جلسة علنية 
ألعضاء مجلس المدينة كما قام بمنحه شهادة مواطنة فخرية 

ولقب سفير النوايا الحسنة لمدينة هيوستن وهي شهادة تمنح 
ألول مرة في المدينة. 

     

فاز الطالب عبدالعزيز التميمي
 بالمركز األول

 على مستوى والية تكساس وترشح 
للبطولة الوطنية في لعبة البلياردو 
على مستوى جميع واليات أمريكا.    

حصل المبتعث نايف عايض العنزي 
على جائزة "طالب السنة" 

في حفل التكريم السنوي بجامعة يوتا فالي 
بوالية يوتا األمريكية من بين ٣٧،٠٠٠ الف 

طالب وطالبة لعام ٢٠١٩.

إنجازات شخصية 
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حصلت المبتعثة ميساء صالح البلوي
 على جائزة أفضل بحث 

في مجال األمن السيبراني 
في مؤتمر ICNS طالبة الماجستير في جامعة

Embry-Riddle Aeronautical University 
في تخصص هندسة البرمجيات ٢٠١٩.

في إنجاز فريد من نوعه ومشرف للوطن، قامت مدينة نيويورك 
بطلب إضافة بحث المبتعث ماجد أحمد الفيفي في منهج 

الثانوية العامة لمادة الدراسات االجتماعية الذي كان بعنوان 
«قياس مدى تأثير إستراتيجية داعش في الشبكات االجتماعية» ، 

وذلك بعد أن ُقدم هذا البحث في ورشة عمل نظمها فريق من 
جامعة ستانفورد.

وكان الطلب عبارة عن طباعة ٢٥ ألف نسخة ورقية و ٣٠ ألف نسخة إلكترونية توزع على 
مدارس مدينة نيويورك. تجدر اإلشارة إلى أن الفيفي مبتعث من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن لدراسة الدكتوراه في جامعة تكساس آي آند إم   (Texas A & M University) في 

تخصص علوم الحاسب.

حصل المبتعث أحمد النصر على جائزة أفضل 
فيلم كوميدي 

في المهرجان السنوي لألفالم بجامعة فلوريدا تك بوالية 
فلوريدا األمريكية لعام ٢٠١٩.

شخصية
إنجازات 
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إنجازات األندية

  المركز األول: 
النادي السعودي بجامعة أريزونا

بإدارة  أسامة يحيى مشيبه

المركز الثاني: 
النادي السعودي بجامعة يوتا فالي

بإدارة نايف العنزي

المركز الثاني مكرر: 
النادي السعودي بجامعة والية إنديانا

بإدارة محمد درويش زمزمي.

المركز الثالث:
 النادي السعودي بجامعة ماريماونت

بإدارة أمل الحربي.

المركز الرابع:
النادي السعودي بجامعة بول ستيت

بإدارة خالد الغامدي.

المركز الخامس: 
النادي السعودي بجامعة جنوب فلوريدا

بإدارة حسين سعد الربيعي.

المركز السادس: 
النادي السعودي بجامعة كانساس

بإدارة بندر المحمدي.

المركز السابع:
 النادي السعودي بمعهد روتشستر للتكنولوجيا

بإدارة محمد عبدالرحمن باسندوة.

المركز الثامن: 
النادي السعودي بجامعة جانون

بإدارة خالد العنزي.

المركز التاسع: 
النادي السعودي بجامعة والية بنسلفانيا

بإدارة شمس اليحيى.

المركز العاشر: 
النادي السعودي بجامعة وين ستيت

بإدارة محمد الجريبي.

المركز العاشر مكرر: 
النادي السعودي بجامعة بافالو

بإدارة ماجد التميمي.

كرمــت الملحقيــة الثقافيــة بأمريــكا أفضــل عشــرين نــاد طالبــي لســنة ٢٠١٧ و ٢٠١٨ فــي اجتمــاع رؤســاء 

األنديــة ٤١ فــي شــهر نوفمبــر ٢٠١٨، حيــث تــم اســتدعاء رؤســاء األنديــة الطالبيــة الفائزيــن فــي فتــرة

 ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

 أفضل عشرة أندية طالبية لعام ٢٠١٧:
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بعض من صور الرؤساء

المركز األول:
 النادي السعودي بجامعة والية
 كاروالينا الشمالية آي آند تي

بإدارة  ناصر الدوسري.

المركز الثاني:
 النادي السعودي بجامعة سانت لويس

بإدارة أحمد القحطاني.

المركز الثالث:
 النادي السعودي بكلية سيدركرست

بإدارة طارق يحيى العبسي.

المركز الثالث مكرر: 
النادي السعودي بجامعة والية أوكالهوما

بإدارة ثامر كلفوت.

المركز الرابع:
 النادي السعودي بجامعة دوكين

بإدارة محمد العدساني.

المركز الخامس: 
النادي السعودي بجامعة كالرك أتالنتا

بإدارة عصام عجالن القرشي.

المركز السادس: 
النادي السعودي بجامعة جالوديت

بإدارة ياسر الهزاني.

المركز السابع: 
النادي السعودي بكلية الروش

بإدارة شيخة بنت سلطان الرشيد.

المركز الثامن:
 النادي السعودي بجامعة فلوريدا الدولية

بإدارة ماجد عبدالمجيد الماس.

المركز التاسع: 
النادي السعودي بجامعة واشنطن سياتل

بإدارة نجود عبدالرزاق بافرط.

المركز العاشر:
النادي السعودي بجامعة فلوريدا تك

بإدارة عبدالعزيز بن عبود.

أفضل عشرة أندية طالبية لعام ٢٠١٨:

إنجازات األندية
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حصل النادي السعودي بجامعة جانون 
على المركز األول على مستوى 

األندية الطالبية في الجامعة
 لعام ٢٠١٨-٢٠١٩.

إنجازات األندية

النادي السعودي في جامعة تامبا 
في إنجاز مشرف،  يحصد جوائز 

األفضل ضمن األندية الطالبية في 
الجامعة بحصوله على أهم جائزتين 
في ظرف أسبوع واحد حيث حقق  

جائزة 
 Multicultural Community Student

Organization of the Year
و جائزة

 Outstanding Student 
Organization

حصل النادي السعودي بجامعة 
فلوريدا تك على عدة جوائز على 

مستوى الجامعة وهي:
“CAMPUS SERVICE AWARD”

 “COMMUNITY SERVICE AWARD”
 “PHILANTHROPY AWARD”

“NATIONAL DAY AND COFFEE HOUR”

أقيمت مسابقة 

 متحدثون سعوديون
 بنسختها الرابعة في شيكاغو ضمن حفل وهج 

الذي شمل حفل تخرج الطالب والطالبات، والمسابقة نفسها،

 وقد نال جائزة المركز األول مهند مفوز، 

بينما نال المركز الثاني عمر الضباح، 

وحصل على المركز الثالث محمد الصالح.
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أقام اتحاد األندية الطالبية بالمنطقة 
ميرالند – فيرجينيا – واشنطن دي سي حفل خريجين 

المنطقة تحت رعاية الملحقية الثقافية وتواجد مساعد 
الملحق الثقافي للشؤون الدراسية األستاذ راشد السدران 
و مدير إدارة الشؤون الثقافية واالجتماعية األستاذ وليد 
الجبر واألستاذ أحمد كبره نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة 

سعوديون في أمريكا وكان إجمالي الحضور ما يقارب 
ألف شخص .

     

أقام اتحاد الطلبة السعوديين بجامعة فلوريدا تك بمدينة 
ملبورن بوالية فلوريدا حفل للخريجين بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٩ 

وتم تكريم المتفوقين لربيع ٢٠١٩ ، حيث حضر الحفل أهالي 
وأصدقاء المتخرجين للمشاركة في الفرحة .

أقام نادي الطلبة السعوديين بمدينة إنديانابوليس بوالية 
إنديانا حفل تخرج للطالب الخريجين، حيث تواجد أهالي 

وأصدقاء الخريجين.

"وهج ٣"  احتفال والية إلينوي 
بالخريجين السعوديين بمدينة 
شيكاغو بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٩.

"مسيرة وطن" أقام النادي السعودي بجامعة 
جانون بمدينة إيري بوالية بنسلفانيا حفل 

الخريجين بتاريخ  ١١ مايو ٢٠١٩.

حفالت التخرج:
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كان الشاعر محمد مهدي الجواهري في طريقه إلى المؤتمر الطبي العربي، كان بمثابِة المغترب عن 
زوجته (أم فرات) حين جاءه خبر وفاتها، لقد كان في بيروت، فلم يكمل طريقه ألنه عاد إلى بغداد. نظم 

قصيدة أصبحت من أحزن ما يتمثل المغترب حينما يفقد أحًدا يحبه ولكنه بعيد عنه، قصيدًة سارت بها 
ركبان المغتربين، حيث قال:

ِة ِهللا ما ألَقى وما َأِجــُد    في ِذمَّ

                           أهذِه َصخرٌة أم هذِه َكِبـــُد

قْد يقتُل الُحزُن َمْن أحبابُه َبُعـدوا   

                           عنه فكيَف بمْن أحباُبُه ُفِقــدوا

َتجري على َرْسِلها الدنيا وَيْتَبُعها

                           رْأٌي بتعليـِل َمْجراهـا وُمْعَتَقـُد

َأْعَيا الفالسفَة األحراَر َجْهُلهُم

َتْيـِه َغـُد ـي لهم في َدفَّ                            ماذا ُيَخبِّ

ُل واعتاصْت ُحلوُلهُم َمحُّ طاَل التَّ

                           وال َتزاُل على ما كانِت الُعَقـُد

ليَت الحياَة وليَت الموَت َمْرَحَمـة ٌ   

                           فال الشباُب ابُن عشريٍن وال َلبُد

با ُقِصَفـْت    وال الفتاُة بريعاِن الصِّ

ْيِن َتْعَتِمـُد                            وال العجوُز على الَكـفَّ

وليَت أنَّ النسوَر اْسُتْنِزَفْت َنَصَفًا   

                           أعماُرُهنَّ ولم ُيْخَصْص بها أحـُد

يِت (أمَّ  ُفـَراٍت) إنَّ والـدًةً    ُحيِّ

                           بمثِل ما انجبْت ُتـْكنى بما َتـِلـُد

ًة لم أِجْد من بـثِّ الِعِجَهـا    تحيَّ

حـُد ًا, وإْن قاَم َسـّدًا بيننا اللَّ                            ُبدَّ

ي عليها إّنها ِصَلـٌة    بالُروِح ُردَّ

                           بيَن المِحبيَن ماذا ينفُع الَجـســُد

ْت دموعَي لو لْم تبعثي َشجنًا    َعزَّ

                           َرجعُت منُه لحرَّ الدمِع َأْبـَتــِرُد

خلعُت ثوَب اصطباٍر كاَن يسُتُرنـي   

عائي أنني َجِلـُد                            وباَن َكِذُب ادَّ

َبَكْيُت حتى بكا َمْن ليَس يعرُفني   

                           وُنْحُت حتىَّ حكاني طائٌر َغــِرُد

ر عينًا ثـرًة َحَجـــُر    كما َتفجَّ

ِلــُد َر دمعًا قلبَي الصَّ                            قاٍس تفجَّ

ا إلى ِهللا! قوٌل َيستريُح بــِه    إنَّ

                           وَيستوي فيِه َمن دانوا وَمن َجَحُدوا

ْمَدْد إليِك َيـُد    ـُ ُمدي إليَّ َيدًا ت

ِحـُد                            ال ُبدَّ في العيِش أو في الموِت َنتَّ

ْيِن وافى واِحـدًا َقـَدٌر    ا كِشقَّ ُكنَّ

                           وأمُر ثانيهما ِمن أمـرِه َصـَدُد

ناجيُت َقْبَرِك أستوحـي غياِهَبـُه   

                           عْن حاِل َضْيٍف عليه ُمْعَجًال َيِفـُد

َدْت َقْفَرٌة في القلِب قاِحـلة ٌ    وردَّ

                           َصدى الذي َيبتغي ِوْرَدًا فال َيِجـُد

ني َشَبـٌح ما كاَن أشبَهــُه    ولفَّ

                           ِبَجْعِد َشـْعِرِك حوَل الوجِه َيْنَعـِقُد

ياِتـِه َفِزَعـًا    ألقيُت رأسـَي في طَّ

                           َنِظير ُصْنعَي  إذ آسى وُأْفَتــأُد

أّياَم إْن ضاَق صدري أستريُح إلـى   

                           َصْدٍر هو الدهـُر ما وّفى وما َيِعُد

ال ُيوِحُش ُهللا َرْبَعًا َتـْنِزليـَن بـِه   

                           أُظنُّ قبَرِك َرْوَضًا نوُرُه َيِقــُد

وأنَّ َرْوَحـِك ُروٌح تأَنِسيَن بهـا   

                           إذا تملمَل َمْيٌت ُروُحُه َنـَكــُد

َمهـا    ا كَنْبَتـِة َرْيَحـاٍن َتَخطَّ ُكنَّ

                           ِصرٌّ فأوراُقـها َمْنُزوَعة ٌ  َبــَدُد

ى جناحاِك أطفالي فُكْنِت َلُهـْم    َغطَّ

                           َثْغَرًا إذا استيقظوا , َعْيَنًا إذا َرَقدوا

ى حقوٍق لها ضاَق الوفاُء بها َشتَّ

                           فهل يكـوُن وفـاًء أّنـني  َكِمـُد

لم َيْلَق في قلِبها ِغلٌّ وال َدَنـٌس

                           لُه َمحًال ، وال ُخْبـٌث وال َحَسـُد

ًة َغْيَرى لجارِتـها ولم َتُكْن ضرَّ

                           ُتلوى لخيـٍر ُيواتيها وُتْضَطَهـُد

أدبيـــات:
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وال َتِذلُّ  ِلَخْطٍب ُحـمَّ ناِزُلـُه

ـُر منها المـاُل والَوَلـُد                            وال ُيَصعِّ

قالوا أتى البرُق َعجالنًا فقلُت لهـْم   

                           وِهللا لو كاَن خيٌر أْبَطـَأْت ُبـُرُد

ضاقْت مراِبُع ُبنان بما َرُحَبـْت   

ِت اآلكاُم والُنُجــُد                            عليَّ والتفَّ

تلَك التي َرَقَصْت للعيِن َبْهَجُتـها   

                           أياَم ُكّنـا وكانْت ِعيَشٌة َرَغـــُد

ُقـني    سوداُء َتْنُفُخ عن ذكرى ُتَحرِّ

ـى كأّني على َرْيَعاِنَها َحــِرُد                           حتَّ

وِهللا لم َيْحُل لي َمْغـَدًى وُمْنَتَقٌل   

                           لما ُنـِعيِت وال شخٌص وال َبَلـُد

أين الَمَفـرُّ وما فيها ُيَطاِرُدنـي   

ًا ُعوُدها، ُجـُدُد                            والذكرياُت ، َطِريَّ

ُئَنـا    أألظـالُل التي كاَنـْت ُتَفيِّ

                           أِم الِهَضاُب أِم الماُء الذي َنــِرُد

في هذه الزاوية ننقل لكم شيًئا من أدب الغربة
تلــك األبيــات أو الخواطــر التــي كتبهــا أصحابهــا وهــم يعيشــون فــي 
أشــواِق المغتربيــن، منهــم مــن عــاد ومنهــم مــن اســتقّر غريًبــا ُيقاســي 

لوعــة االشــتياق بحروفــه، هنــا شــيٌء مــن اقتباســات.

ْي غاَب عن بالي     " وكنُت أزعُم مثل الناس إذ زعموا:               بأنَّ من غاَب عنِّ
بهم           فارْقُتهم وأقاموا بين أوصالي! " بني قلبي وكذَّ       واليوم كذَّ

                                                                                        (د. المقرن) 

 " كّل الناس يعتقدون أننا رحلنا لنعيش حياًة سهلًة.
 اليعرفون كم من الّصعب أن يؤّمن المرء لنفسه؛

مكاًنا صغيًرا في عالٍم غريٍب! " 
                                                                   (ميالن كونديرا)

    "  يا رّب هل من عودٍة ورجوِع                     بعد الشتاِت وغربتي ودموعي
      باتت طيوُر الروِض في ُوُكناِتها                وطيوُر وجدي لم َتُعْد لرُبوعي! "

                                                                                                           (جمال مرسي)

    " ما لي ولألّيام شّتَت خطُبها                   شملي وَخّالني بال ِخّالني ..
             ما للمنازل أصبحت ال أهلها             أهلي وال جيرانها جيراني .! "

                                                                                                 ( شمس الدين الكوفي)

    " أنا يا حبيبُة متعٌب بعروبتي                    فهل العروبُة لعنٌة وعقاُب؟  
      أمشي على ورِق الخريطِة خائًفا               فعلى الخريطة كلنا أغراُب "

                                                                                                               ( نزار قباني)

ـَرٌح    أْم أنِت ماِثَلة ٌ؟ ِمن َثمَّ ُمطَّ

ـَسـُد                            لنا وِمْن َثـمَّ ُمْرَتاٌح وُمتَّ

ُسْرَعاَن ما حاَلِت الرؤيا وما اختلفْت   

                           ُرَؤًى , وال طاَل- إال ساعة ً- َأَمـُد

َمَرْرُت بالَحْور ِ واألعراُس تمألُه   

                           وُعْدُت وهو كَمْثَوى الجانِّ َيْرَتـِعُد

ُمَنًى - وأْتِعْس بها- أن ال يكوَن على

                           توديِعَها وهي في تابوِتـها َرَصُد 

لعلِني َقـاِرٌئ في ُحـرِّ  َصْفَحِتَها

                           أيَّ العواِطِف واألهـواِء َتْحَتِشُد  

ُظـني وَساِمٌع َلْفَظـًة منها ُتَقرِّ

َها - ومعـاَذ ِهللا - َتْنَتِقـُد                            أْم أنَّ

والِقٌط َنْظَرًة َعْجَلى يكـوُن بها

                           لي في الَحَياِة وما َأْلَقى ِبَها ، َسَنـُد

أدبيات
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تتقدم أسرة سعوديون في أمريكا 
بوافر الشكر واالمتنان 

للملحقية الثقافية في أمريكا 
بقيادة الداعم األول للمنظمة والطلبة المبتعثين

 الدكتور محمد العيسى.

26



لمن منحت شهادة المواطنة الفخرية ولقب سفير النوايا الحسنة لمدينة هيوستن ؟

ما الجامعة التي تأسست عام ١٨٩١م وتقع في والية كاليفورنيا بمدينة ستانفورد؟ 

عملت مستشارة في مكتب سمو ولي العهد وترأست االتحاد السعودي
 للرياضة المجتمعية ، فمن تكون ؟

متى تأسست منظمة سعوديون في أمريكا ؟

كم عدد المتطوعين في مختلف إدارات منظمة سعوديون في أمريكا ؟ 
     

em@saudiusa.com إرسال األجوبة على بريد المجلة
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