مدير جامعة الملك سعود يفتتح معارض السنة التحضيرية
افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر وبحضور وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية الدكتور عبدالعزيز العثمان معرض "عينك على الوطن" و معرض "عيش
وجه من خاللها
السعودية" الذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية وسجل كلمة في لوحة الشرف ّ
كلمات لجنودنا البواسل في ميادين العز والشرف.
كما افتتح معرض برنامج مساري وهو معرض خاص بتعريف الطالب بكليات الجامعة وتخصصاتها
المختلفة.
واستمع إلى شرح مفصل عن مشاركة كل جناح من خالل المعلومات التي قدمها الطالب عن كلياتهم
لزوار المعرض.
وزار جناح المقر الدائم للتبرع بالدم واستمع إلى شرح من القائمين على حملة التبرع بالدم كما
افتتح مركز مصادر تعلم قسم العلوم األساسية والذي يعمل على رفع مستوى الطالب في تخصص
الرياضيات واإلحصاء ويثري العملية التعليمية وهو من أحدث المراكز المجهزة بكامل التجهيزات من
أجهزة حاسوبية وبرامج تفاعلية ومقاطع فيديو ،باإلضافة إلى احتوائه على مكتبة مزودة بكتب تثري
التخصص.
كما تفقد العمر القاعات الدراسية ولجان االختبارات النصفية ،وزار لجان
المقابالت الشخصية للبرنامج األكاديمي األمني الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة الملك
سعود ممثلة في عمادة السنة التحضيرية.
تعبيرا عن الوفاء
وفي ختام زيارته وضع بصمته على لوحة (بصمة وفاء) على خريطة المملكة
ً
الصادق للوطن وقيادته وهي من أعمال طالب السنة التحضيرية .وقد ع ّبر العمر عن سعادته بما
شاهده ،مشيدً ا بالدور الكبير الذي تقوم به التحضيرية في العملية التعليمية ،مؤكدً ا أن التحضيرية هي
مكمن اإلبداع بما تقوم به من أعمال متميزة.
من جانب آخر ع ّبر عميد السنة التحضيرية الدكتور نامي الجهني عن شكره وتقديره لمدير الجامعة
على رعايته وحضوره تدشين فعاليات وبرامج الطالب ،مؤكدًا أن حضور مدير الجامعة داعم ومحفز
مشيرا إلى أن الفعاليات تعد
لجميع منسوبي التحضيرية أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب،
ً
وتنفذ بإدارة طالبية ،مشيدًا بالقدرات المتميزة لدى طالب السنة التحضيرية.
ُيشار إلى أن حفل تدشين الفعاليات حضره عميد شؤون الطالب الدكتور فهد القريني وعميد السنة
التحضيرية الدكتور نامي الجهني ووكالء عمادة السنة التحضيرية ومنسوبيها.

