
 

 

 

 معيار: ال

 Students –الطلبة 

 الهدف:

 تعزيز قيم المواطنة واالنتماء للوطن لدى طلبة كلية الطب 

 أسم الفعالية:  

 احتفال اليوم الوطني السعودي الواحد والتسعون

 :  التاريخ

   م2021/09/29

 

 :  الموقع

 بمبنى كلية الطب  3أمام بوابة  

   التقرير:

العيدان وسعادة  بن مشاري د. مقبل  وكيل الجامعة للدراسات و التطوير وخدمة المجتمعبرعاية سعادة 

الودعاني، أقام المجلس الطالبي الطبي في يوم األربعاء الموافق  دهللا بن عبد. فهد  .أالطب عميد كلية 

أمام   - هي لنا دار-فعالية لالحتفال باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعين تحت شعار م 2021/09/29

 البوابة الثالثة بمبنى كلية الطب. 

العيدان، وعميد كلية الطب د.   بن مشاري  الفعالية بتعريف أصحاب السعادة وكيل الجامعة د. مقبل  ابتدأت

ووكيل كلية الطب   التركي، بن يوسف  الودعاني، وعميد الشؤون األكاديمية د. عبدالعزيز بن عبدهللا فهد  

باألركان  ت فهد الدايل بن الحمام و وكيلة كلية الطب د. منيرة بن محمد للشؤون األكاديمية د. نايف 

متنوعة في مجاالت عدة والتي تهدف إلبراز دور المملكة  أركان   8المصاحبة للفعالية والبالغ عددها 

 تذليل العقبات أمامها. الجلي في كل من هذه المجاالت وأثرها الهام في تنميتها وتوفير سبل تطويرها و

ففي الركن التثقيفي التطوعي تعرف أصحاب السعادة على إسهامات المملكة العربية السعودية في ترسيخ  

العالمية التي قدمتها المملكة طيلة   اإلنسانيةمفهوم التطوع واهميته من خالل مجموعة من النماذج 

 مسيرتها المباركة. 
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ادة على جهود المملكة المتقدمة في مجال األبحاث العلمية  وفي الركن البحثي، تعرف أصحاب السع

 وحرصها على مواكبة آخر التطورات العالمية وتوفير أحدث التقنيات والوسائل للباحثين. 

وفي ركن االبتكار، اطلع أصحاب السعادة على أحدث االبتكارات العالمية المسجلة باسم مملكتنا الحبيبة  

ارات واالبداعات االستثنائية والتي جعلت المملكة في مقدمة الدول في هذا  على يد أبنائها أصحاب االبتك

 المجال.

أما في الركن االكلينيكي، فقد استعرض الطلبة ألصحاب السعادة جهود المملكة الهامة في القطاع  

الصحي وحرصها على تقديم أحدث الوسائل الصحية المتطورة لتقديم أفضل رعاية ممكنة  -اإلكلينيكي

 اطنين والمقيمين على أراضيها. للمو

كما صاحب األركان تواجد الركن الترفيهي والركن اإلعالمي والفني وقد حظوا بإقبال وتفاعل كبير من قبل  

إذ تم استعراض مجموعة من مواهب كلية الطب في الركن الفني ومجموعة  والحضور  أصحاب السعادة 

  ر مخصصة للترويح عن الحضو ترفيهية   ومساحةفي الركن اإلعالمي   االحترافيةعمال اإلعالمية من األ

 . اتدت لقرابة األربع ساعطيلة فترة الفعالية والتي امتطالب وطالبة  300ثر من  والذي بلغ عددهم أك

وقد اختتمت الجولة بمجموعة من المشاركات الشعرية من القاء الطلبة والتي عبروا فيها عن مشاعر  

 االنتماء والحب لهذه األرض المباركة. 

البالغة بالجهود المبذولة من قبل  كما عبر أصحاب السعادة في ختام جولتهم عن فخرهم الكبير وسعادتهم 

 الطلبة ودورهم االستثنائي في إقامة هذا الحفل النوعي على جميع األصعدة.  

 

 : صور

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   :معد التقرير

 محمد الرمضان 


