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 شمل الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة باملؤتمر الدولي

 رئيس جامعة امللك سعود ُيكّرم الطلبة الحاصلين على املسابقات باململكة
 

 

 

لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على املراكز األولى في  ت عمادة شؤون الطالب بجامعة امللك سعود،منظ

 .على مستوى اململكة مشاركات مختلفة املجاالت

الجامعة  رئيس جامعة امللك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، وبحضور وكيل جاء ذلك برعاية

شؤون الطالب الدكتور علي بن  تور محمد بن صالح النّمي، وعميدللشؤون التعليمية واألكاديمية الدك

 .الطالبات الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي كناخر الدلبحي، ووكيلة عمادة شؤون الطالب لشؤون

للمؤتمر الدولي الثالث  التكريم الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة في املسابقات املصاحبة شمل

الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة  الصحية باملنطقة الشرقية، الطلبة الذي نظمته الشؤون

 .ملتقى الترجمة الذي عقدته هيئة األدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة تحدي الترجمة، ضمن فعاليات

ملبادرات في فنون ا مبادرة "تمكين" التابع لوحدة املسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي الفائز  وفريق

التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة وزير  "الشبابية الذي نظمته وزارة الرياضة، وفريق "كن صديقي

 فئة املنظمات، والطالب الحاصل على الجائزة األولى في -املبادرات املتميزة  "الصحة للتطوع الصحي "مسار

وخدمة املجتمع واملؤهل  اسات التطبيقيةمن كلية الدر  2021مسابقة هواوي لالتصاالت وتقنية املعلومات 

 .للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق األوسط

فكرة من  1٣00ضمن  تم تكريم الطلبة الحاصلين على املركز الثالث في برنامج ديوان االبتكار، كما

 .مسابقات "مسك" للمجتمع من كلية السنة األولى املشتركة



ا لهم هذا  الطالبات الحاصلين على املراكز األولى فيرئيس الجامعة بالطالب و  ورحب
ً
املسابقات، ومهنئ

  اإلنجاز الذي تفخر به جامعة امللك سعود،
ً

 واعًدا حافال
ً

متمنًيا لهم مزيًدا من النجاحات ومستقبال

 .باإلنجازات

ا ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية، كلمة فخر وامتنان كما
ً
جهودهم  للطلبة، مثمن

الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء  ونجاحهم، تالها كلمة لعميد شؤون الطالب، قدم فيها

 .ملشاركات الطالب والطالبات في املسابقات املحلية والدولية الكليات على دعمهم الدائم

 .دمته الجامعة لهمثم عّبر الطالب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر واالعتزاز للتشجيع الذي ق

 .وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطالب والطالبات باستالم دروع من رئيس الجامعة
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