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 األستتتتت    إستتتتت    ل. .. عمل يوم أول في
 نه   ج معة رئيس ال  ضى السيد الدك ور

 والورود   لزغ ريد
 طالبو  والعاملين ال دريس هيئة وأعضتتتتتتا   نها جامعة قيادات من ك ير عدد استتتتتت    

 ومي أو  ف  الجديد الجامعة رئيس - ال اضتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتيد /الدك ور الطال ية اال حادات
 .الجديد  ه منص له ال هنئة و  ديم الشع ية الفنون وفرق والورود ريد الزغا له عم 

 الدك ور  حضتتتتتتور موستتتتتتعا اج ماعا عمله أيام أو  ف  ال اضتتتتتت  ع د اخرى ناحية من
  ووكال عمدا  مع العليا الدراستتتتتتتتتات لشتتتتتتتتتئون الجامعة رئيس نائب العينين أ و هشتتتتتتتتتام
  نها امعةج ان ال  مشتيرا لهم الشتكر ل  ديم العموم والمديريين الجامعة وأمنا  الكليات

 متتت والع  تتتال كتتتا   الجميع مطتتتال تتتا ك يرة علميتتتة قتتتامتتتات و هتتتا العري تتتة الجتتتامعتتتات من
 . الجامعة االر  ا  أج  من ال ادمة الف رة خال  الجماع 

  اعما استتتتتتتتت كما  هو الم  لة الف رة خال  ستتتتتتتتتياستتتتتتتتت ه أن  نها جامعة رئيس وأضتتتتتتتتتا 
 ستتتتتتامواالق وال خصتتتتتتصتتتتتتات ال رامج ف  وال وستتتتتتع والمنشتتتتتتات المعام  و حديث ال طوير
 شتتتيرام المج مع مع ال واصتتت  عن فضتتتال العم  ستتتوق لخدمة الجديدة والكليات العلمية
 لموازنتتةا عل  الع ئ ل خفي  الكليتتات  جميع التتتا يتتة  تتالموارد االه متتام ضتتتتتتتتتتتتتتترورة ال 

 .للدولة العامة

 ال عليمية ليةالعم لم ا عة الكليات  جميع مكثفة  جوالت ي وم ستتتو   انه ال اضتتت  واكد
 أسر  عل  يأ    الطالب االه مام أن ال  مشتتتتتتتتيرا الدراستتتتتتتت  للعام االستتتتتتتت عدادات و د 

 المحلية توالمستتتا  ا األنشتتتطة كافة ف  ورعاي ه الطالب  مستتت وى االر  ا  وأن أولويا ه
 ؤكدام الجامعة داخ  عليها العم  ستتتتي م ال   المحاور أهم من للعم  و أهيله والدولية
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 وطنه خدمة عل  قادر الش اب من جي  اعداد أج  من الطال ية لألنشطة دعمه عل 
 .الميةالع ال  الجامعة و  دم ل طور قدوما والدفع ال عليمة العملية اثرا  عن فضال


