
  لوحة تجسد مشاعر الحب والوالء

  تشعل قنادیل الفرح في جامعة الملك سعود

  
نظم نادي المسؤولیة االجتماعیة في عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك سعود احتفاال في بھو 

  .وخروجھ من المستشفى سالما معافى
تضمن كلمة للدكتور عبداهللا السلمان وكیل 
الجامعة، تحدث فیھا عن الفرحة التي یعیشھا الشعب السعودي بھذه المناسبة والتي بینت مدى 
شریفین من محبة كبیرة في قلوب 
أبناء شعبھ شیبا وشبابا، نساء ورجاال عبروا عنھا في عفویة تامة یوم خروجھ، یحفظھ اهللا، 

وتضمنت فقرات الحفل مشھدا تمثیلیا قدمھ الطالب الصم التابعون لبرنامج التعلیم العالي لتعلیم 
االھتمام بھذه الفئة، مشیرین إلى أن عھد خادم الحرمین 
الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز یمثل العصر الذھبي في ھذا االتجاه، حیث أتیحت لھم 
الفرصة إلكمال تعلیمھم في الجامعات السعودیة وتھیئة الجو األكادیمي لیواصلوا مسیرة 

نجم برنامج شاعر الملك، قصیدة تحدث فیھا عن 
.  

  ھـ  ١٤٣٤
  م ٢٠١٢

لوحة تجسد مشاعر الحب والوالء.. ومشاھد تمثیلیة 

تشعل قنادیل الفرح في جامعة الملك سعود» سالمتك یا ملكنا
  ) الریاض

نظم نادي المسؤولیة االجتماعیة في عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك سعود احتفاال في بھو 
وخروجھ من المستشفى سالما معافى الجامعة بمناسبة شفاء خادم الحرمین الشریفین

تضمن كلمة للدكتور عبداهللا السلمان وكیل » سالمتك یا ملكنا«االحتفال الذي جاء تحت مسمى 
الجامعة، تحدث فیھا عن الفرحة التي یعیشھا الشعب السعودي بھذه المناسبة والتي بینت مدى 

شریفین من محبة كبیرة في قلوب التالحم بین القیادة والشعب، وما یحظى بھ خادم الحرمین ال
أبناء شعبھ شیبا وشبابا، نساء ورجاال عبروا عنھا في عفویة تامة یوم خروجھ، یحفظھ اهللا، 

  .سالما معافى من المستشفى
وتضمنت فقرات الحفل مشھدا تمثیلیا قدمھ الطالب الصم التابعون لبرنامج التعلیم العالي لتعلیم 

االھتمام بھذه الفئة، مشیرین إلى أن عھد خادم الحرمین  الصم، بینوا من خاللھ مدى تطور
الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز یمثل العصر الذھبي في ھذا االتجاه، حیث أتیحت لھم 
الفرصة إلكمال تعلیمھم في الجامعات السعودیة وتھیئة الجو األكادیمي لیواصلوا مسیرة 

نجم برنامج شاعر الملك، قصیدة تحدث فیھا عن  تعلیمھم، بعدھا ألقى الشاعر فارس البقمي،
.إنجازات الملك عبداهللا وحب الشعب لھ

 ١٥/٠٢/١٤٣٤الجمعة
٢٠١٢ دیسمبر ٢٨
 ٤٢١٢: العدد  

الصفحة الرئیسة

شؤون الوطن

ومشاھد تمثیلیة أوبریت وقصائد 

سالمتك یا ملكنا«
الریاض(سعاد الشمراني  

نظم نادي المسؤولیة االجتماعیة في عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك سعود احتفاال في بھو 
الجامعة بمناسبة شفاء خادم الحرمین الشریفین

االحتفال الذي جاء تحت مسمى 
الجامعة، تحدث فیھا عن الفرحة التي یعیشھا الشعب السعودي بھذه المناسبة والتي بینت مدى 

التالحم بین القیادة والشعب، وما یحظى بھ خادم الحرمین ال
أبناء شعبھ شیبا وشبابا، نساء ورجاال عبروا عنھا في عفویة تامة یوم خروجھ، یحفظھ اهللا، 

وتضمنت فقرات الحفل مشھدا تمثیلیا قدمھ الطالب الصم التابعون لبرنامج التعلیم العالي لتعلیم 
الصم، بینوا من خاللھ مدى تطور

الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز یمثل العصر الذھبي في ھذا االتجاه، حیث أتیحت لھم 
الفرصة إلكمال تعلیمھم في الجامعات السعودیة وتھیئة الجو األكادیمي لیواصلوا مسیرة 

تعلیمھم، بعدھا ألقى الشاعر فارس البقمي،



عقب ذلك قدمت مجموعة من األطفال أوبریتا وطنیا، ثم ألقى الطالب طالل القحطاني شیلة بھذه 
  . المناسبة تفاعل معھا الجمھور، وتم تقدیم مجموعة من الھدایا للحضور عبارة عن أجھزة آیباد

ھایة الحفل كتب الدكتور السلمان كلمة على لوحة خاصة لتجسید المشاعر بھذه المناسبة وفي ن
تعبیرا عن فرحتھ وطالب وطالبات الجامعة وجمیع المنتسبین لھا، بخروج الوالد القائد سلیما 

  .معافي
حضر الحفل عمید شؤون الطالب الدكتور طارق الریس ووكیل العمادة الدكتور فھد القریني 

  .العمادة للتطویر والجودة الدكتور علي البكر ووكیل
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أوبريت وقصائد ومشاهد تمثيلية .. لوحة تجسد مشاعر الحب والولاء

«سلامتك يا ملكنا» تشعل قناديل الفرح في جامعة الملك سعود

 سعاد الشمراني (الرياض) 



نظم نادي المسؤولية الاجتماعية في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود احتفالا في بهو الجامعة بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى سالما معافى.
الاحتفال الذي جاء تحت مسمى «سلامتك يا ملكنا» تضمن كلمة للدكتور عبدالله السلمان وكيل الجامعة، تحدث فيها عن الفرحة التي يعيشها الشعب السعودي بهذه المناسبة والتي بينت مدى التلاحم بين القيادة والشعب، وما يحظى به خادم الحرمين الشريفين من محبة كبيرة في قلوب أبناء شعبه شيبا وشبابا، نساء ورجالا عبروا عنها في عفوية تامة يوم خروجه، يحفظه الله، سالما معافى من المستشفى.
وتضمنت فقرات الحفل مشهدا تمثيليا قدمه الطلاب الصم التابعون لبرنامج التعليم العالي لتعليم الصم، بينوا من خلاله مدى تطور الاهتمام بهذه الفئة، مشيرين إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يمثل العصر الذهبي في هذا الاتجاه، حيث أتيحت لهم الفرصة لإكمال تعليمهم في الجامعات السعودية وتهيئة الجو الأكاديمي ليواصلوا مسيرة تعليمهم، بعدها ألقى الشاعر فارس البقمي، نجم برنامج شاعر الملك، قصيدة تحدث فيها عن إنجازات الملك عبدالله وحب الشعب له.
عقب ذلك قدمت مجموعة من الأطفال أوبريتا وطنيا، ثم ألقى الطالب طلال القحطاني شيلة بهذه المناسبة تفاعل معها الجمهور، وتم تقديم مجموعة من الهدايا للحضور عبارة عن أجهزة آيباد. 
وفي نهاية الحفل كتب الدكتور السلمان كلمة على لوحة خاصة لتجسيد المشاعر بهذه المناسبة تعبيرا عن فرحته وطلاب وطالبات الجامعة وجميع المنتسبين لها، بخروج الوالد القائد سليما معافي.
حضر الحفل عميد شؤون الطلاب الدكتور طارق الريس ووكيل العمادة الدكتور فهد القريني ووكيل العمادة للتطوير والجودة الدكتور علي البكر.
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