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 االجتماعي جامعة الملك سعود تفوز بجائزة األميرة صيتة للتميز في العمل

 

 

 
 

 

ئزة األميارة صايتة   تسلم الدكتور طارق بن صالح الريس جائزة الجهاا  الداعماة فاي جاا     :الرياض -سبق
بنت عبدالعزيز للتمياز فاي العمال االجتمااعيث فيات فااز  جامعاة الملاك ساعود ممملاة ببرياام  التعلايم             
العالي للطالب الصم وضعاف السمع؛ إذ تبنات الجامعاة لوب برياام  علات مساتوا العاالم العرباي يعمال         

عي مان الاالب سانة تلييلياة     علت إتافة الفرصة للطالب الصم وضاعاف السامع بمواصالة تعلايمهم الجاام     
 .فيت ال يتوافر ممل يذا البريام  في العالم العربي

  
وسلم الجائزة ييابة عان الاادا المارمين الفاريفين يمفهللاا ائ الارئيس الفاارة لجاائزة األميارة صايتة           

رئيس الهيئة العامة للطيران المديي عضاو مجلاس األمناا      بنت عبدالعزيز للتميز في العمل المجتمعيث
التمكااين "آب سااعودث والتااي فملاات موضااو    فااي دورتهااا األولااتث األمياار فهااد باان عباادائ باان مممااد    

 ."االقتصادة واالجتماعي للمرلة والفباب من الجنسين من ذوة الدالوب المنافضة
  

وكباار الفاصايا ث فيات لكاد وزيار الفا ون       وفضر المفال عادد مان األمارا  والاوزرا  والمسا ولين       
االجتماعية رئيس مجلس األمنا ث لن الجاائزة تممال رساالة واضامة علات العناياة الفائياة التاي يمهللات          
بها العمل الايرة وكل ما ييود لإلسهاا في دعما وتفجيعاث كماا ليهاا دعام لمسايرة المارلة الساعودية       

طنث مساتذكرا  دور األميارة صايتة الفعااب فاي المجتماع       وتكريم لها ولعطائها في مسايرة تنمياة ياذا الاو    
 .وليها جسد  لييوية في إطار العمل الايرة

  
وتساالم المفاارف العاااا علاات بريااام  التعلاايم العااالي للطااالب الصاام وضااعاف الساامع الاادكتور طااارق باان  

فيات لكاد اعتازازف وفاارف بهاذا الفاوز الاذة جاا  لي كاد مادا متاياة البرياام               صالح الريسث الجائزةث



ويجافا في إيجاد جسر لألشااص الصام وضاعاف السامع لكاي يكملاوا مسايرتهم التعليمياة فاي التعلايم          
العالي وإيجاد بيئة دراسية متكاملاة لهام وقاد عملناا وفاب ضاواب  ولطار تضامن مادا جاودة مارجاا             

 .البريام 
  

لرفااع شااكرة إلاات مياااا الااادا الماارمين الفااريفين ففهللااا ائ ورعاااف الااذة رعاات يااذف      : ريسوقاااب الاا
الجائزةث والذة يو وقوديا فاي باذب مزياد مان الجهاد والعطاا  الاصاة ولن الجاائزة تممال اساما  عارف            

لميارة  "بعطائا وتفاييا في العمل المجتمعيث لال ويي األميرة صيتة بنت عبد العزيزث التي لطلب عليهاا  
الالاد العنيارة الاذة لتاا      . كما رفاع الاريس شاكرف إلات وزيار التعلايم العاالي د       " لمس ولية االجتماعيةا

 .الفرصة لهذف الفئة الغالية من لجل إكماب تعليمهم وتهيئة الهللروف لكي يواصلوا مسيرتهم الدراسية
  

ا  لاا فرصاة لوساع    بدران العمر الاذة ساايد البرياام  ولتا    . وقدا شكرف إلت مدير جامعة الملك سعود د
كماا قادا شاكرف لساعادة وكيال الجامعاة للفا ون        ث وقدا لا الدعم من لجل الوصوب إلت الهدف المنفاود 

عبااادائ السااالمان علااات دعماااا الالممااادود للبرياااام  ومتابعتاااا المساااتمرة لاااا .التعليمياااة واألكاديمياااة د
ة لالياارة قاادا الاادكتور وفااي رسااال. وفرصااا علاات تااذليل كافااة العيبااا  التااي تعتاارم مساايرة البريااام   

الااريس شااكرف وتيااديرف للعاااملين بالبريااام  ماان األالااوة واألالااوا  علاات جهااوديم الرائعااة والممياازة        
وتفاااييهم فااي تيااديم كاال مااا يسااتطيعون لادمااة لبنائنااا وبناتنااا ماان الطااالب والطالبااا  الصاام وإيمااايهم      

 .برسالة البريام 
  

عبادائ السالمانث عان اعتازازف بهاذف      .ياة والتعليمياة د  ومن جايباث عبر وكيل الجامعة للفا ون األكاديم 
الجائزة التي منمت للبريام  الصوصا  ولن منح الجائزة قد مار بمرافال عادة مان الفارز والتمكايم مماا        
يدب علت لن الجائزة ال تمنح إال للبرام  المميزة واليوياة وياذا ماا يالاا برياام  التعلايم العاالي للطاالب         

ة كان يتاج جهد وعمل دؤوب من قبل الدكتور طارق الريس المفرف العااا  الصم وضعاف السمع والذ
 .علت البريام  والمجموعة المتميزة التي سايمت في البريام  بفكل فاعل

  

 
  

 
 


