
 طباعةحجم الخططباعة الصورطباعة التعلیقات
  ١٦٢٥٧العدد  - م ٢٠١٢ديسمبر  ٢٧ -ھـ  ١٤٣٤صفر  ١٤الخمیس 

  
  ..شمل مشاھد تمثیلیة وجوائز ولوحة لتجسید المشاعر

  جامعة الملك سعود تحتفل بشفاء الملك بأوبریت وقصائد

  

  الرياض -الرياض 

نظم نادي المسؤولیة االجتماعیة بعمادة شؤون الطالب في جامعة الملك سعود احتفاال في بھو الجامعة      

وخروجھ من المستشفى  - حفظھ اهللا  - بمناسبة شفاء خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز 

  ). سالمتك یاملكنا(سالما معافى تحت مسمى 

عبداهللا السلمان وكیل الجامعة للشؤون التعلیمیة واألكادیمیة بالجامعة كلمة اكد فیھا الفرحة التي .وألقى د

یعیشھا الشعب السعودي بھذه المناسبة التي بینت مدى التالحم بین القیادة والشعب وخاصة المحبة التي 

رة بخروجھ سالما معافى من یحظى بھا خادم الحرمین والتي تجعل الكبیر والصغیر یعیش فرحة غام

  . المستشفى كما انھ دلیل كبیر على انھ ملك االنسانیة الذي احب شعبھ فبادلھ الشعب ھذا الحب

ثم بدأت فقرات الحفل وذلك بمشھد تمثیلي قدمھ الطالب الصم التابعین لبرنامج التعلیم العالي لتعلیم الصم حیث 

خادم الحرمین العصر الذھبي لھم حیث اتیحت لھم الفرصة بین مدى تطور االھتمام بھذه الفئة وان عھد 

الكمال تعلیمھم في الجامعات وتھیئة الجو االكادیمي لكي یواصلو مسیرة تعلیمھم بعدھا ألقى الشاعر فارس 

  . البقمي نجم برنامج شاعر الملك قصیدة تحدث فیھا عن انجازات الملك وحب الشعب لھ



مجموعة من االطفال بعدھا القى الطالب طالل القحطاني شیلة بھذه  بعدھا تم تقدیم اوبریت وطني قدمھ

  . المناسبة تفاعل معھا الجمھور

للحضور وفي نھایة الحفل قام الدكتور السلمان بكتابة ) آیبادات(وتم تقدیم مجموعة من الھدایا عبارة عن 

ب وطالبات جامعة الملك سعود كلمة على لوحة خاصة لتجسید المشاعر بھده المناسبة تعبیرا عن فرحتھ وطال

  . وجمیع المنتسبین بخروج الوالد القائد سلیما معافي

فھد القریني ووكیل العمادة للتطویر .طارق الریس ووكیل العمادة د.حضر الحفل عمید شؤون الطالب د

  . علي البكر.والجودة د

  
  الریس یسلم الفائز جائزتھ. السلمان ود. د

  
   http://www.alriyadh.com/2012/12/27/article796381.html: رابط الخبر 

  
   www.alriyadh.comھذا الخبر من موقع جریدة الریاض الیومیة 



طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة 



الخميس 14 صفر 1434 هـ - 27 ديسمبر 2012م - العدد 16257



شمل مشاهد تمثيلية وجوائز ولوحة لتجسيد المشاعر..

جامعة الملك سعود تحتفل بشفاء الملك بأوبريت وقصائد



الرياض - الرياض

    نظم نادي المسؤولية الاجتماعية بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود احتفالا في بهو الجامعة بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وخروجه من المستشفى سالما معافى تحت مسمى (سلامتك ياملكنا). 

وألقى د.عبدالله السلمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالجامعة كلمة اكد فيها الفرحة التي يعيشها الشعب السعودي بهذه المناسبة التي بينت مدى التلاحم بين القيادة والشعب وخاصة المحبة التي يحظى بها خادم الحرمين والتي تجعل الكبير والصغير يعيش فرحة غامرة بخروجه سالما معافى من المستشفى كما انه دليل كبير على انه ملك الانسانية الذي احب شعبه فبادله الشعب هذا الحب. 

ثم بدأت فقرات الحفل وذلك بمشهد تمثيلي قدمه الطلاب الصم التابعين لبرنامج التعليم العالي لتعليم الصم حيث بين مدى تطور الاهتمام بهذه الفئة وان عهد خادم الحرمين العصر الذهبي لهم حيث اتيحت لهم الفرصة لاكمال تعليمهم في الجامعات وتهيئة الجو الاكاديمي لكي يواصلو مسيرة تعليمهم بعدها ألقى الشاعر فارس البقمي نجم برنامج شاعر الملك قصيدة تحدث فيها عن انجازات الملك وحب الشعب له. 

بعدها تم تقديم اوبريت وطني قدمه مجموعة من الاطفال بعدها القى الطالب طلال القحطاني شيلة بهذه المناسبة تفاعل معها الجمهور. 

وتم تقديم مجموعة من الهدايا عبارة عن (آيبادات) للحضور وفي نهاية الحفل قام الدكتور السلمان بكتابة كلمة على لوحة خاصة لتجسيد المشاعر بهده المناسبة تعبيرا عن فرحته وطلاب وطالبات جامعة الملك سعود وجميع المنتسبين بخروج الوالد القائد سليما معافي. 

حضر الحفل عميد شؤون الطلاب د.طارق الريس ووكيل العمادة د.فهد القريني ووكيل العمادة للتطوير والجودة د.علي البكر. 


د. السلمان ود. الريس يسلم الفائز جائزته

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق 



عدد التعليقات : 1

(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم 

عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا 

· 1

بسم الله الرحمن الرحيم
من منكم يعرف لماذا أحب خادم الحرمين الشريفين ؟
I love king Abdullah ben AbdAlziz Al-Saud
لأن التعليم العالي قفز في عهده قفزات قوية جدا، وأكبر دليل على هذا هو أن عدد الجامعات الحكومية قبل توليه الحكم – أطال الله عمره – كانت فقط ثمان جامعات، أما الان فعددها أكثر من خمس وعشر

د. عبدالله بن عبدالعزيز الهدلق (زائر) 

UP -2 DOWN 9160912 إقتباس 

ابلغ عن هذه المشاركة 

09:05 صباحاً 2012/12/27



رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/12/27/article796381.html 



هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com 
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