مهرجان أستقبال الطلاب الجدد والقدامى
نظم قطاع شؤون المجتمع والبيئة بالتعااون ماع اياياة الشابات وات اا الطابت مراجاان
السااتلبال الطاابت الج ا والل ا اما م و ل ا

ااا الم ا ماان  28-26ساابتمبا  2017اخاال ال ااام

الجامعي ت ت اياية أ / .يب الوهات يزت ائيس الجامعة وائاسة أ / .نظماا يبا ال ميا نائات
ائاايس الجامعااة لشااؤون خ مااة المجتمااع وتنميااة البيئااة وأ / .ت ااا الشاااقاو نائاات ائاايس الجامعااة

لشؤون التعليم والطبت  ،أ / .يب الناصاا سانجات نائات ائايس الجامعاة لشاؤون ال ااساات العلياا
والب ااوو واش اااو وتنظاايم أ /سااميا يب ا الناصااا – أمااين يااام الجامعااة وب سااوا السااا أيسااا
هيئة الت ايس والسا يم ا ووكب الكليات وقا تسامن المراجاان  -أنشاط اياساي – أنشاطة
نية – أنشطة ثلا ية – أنشاطة طبياة ىلاا جانات و ا ات طبياة متنللاة لت ليال يااوس س ا ااا  Cم
تسااتر و الكشااو يلااا  300الااة يومي اام وتاام ت وياال ال اااالت اسيجابيااة لمستشااىا الطلبااة لتللااا

العبج مجانام و ل ت ت ىشااو متخصصين من كليات الطت والتمايض والصي لة .
با أت م ااسام اال تتاا للمراجاان الا

سااا أ / .خالا يبا اليىااا وزياا التعلايم العااالا

والب ااو العلم ااي بع اازو النش ااي ال ااوطنا وت ي ااة العل اام تبهم ااا ط ااابوا مل ااة ا ي اابم يل ااا أني ااام
الموسيلا العسكاية وا غاني الوطنية وأك سايا الاوزيا يلاا أن ت ياة العلام ساتكون تلليا ام اساميام

يتم تىعيل بمختلو الجامعات يلا مستو الجمرواية بر و تاسيخ او الاوال واسنتماا والوطنياة
ل

شبابنا مما يعكس اص الجامعاة يلاا تخاايا طالات قاا ا يلاا ت مال المساؤولية والمنا ساة

ا سوق العمل وخ مة الوطن.

صورة تذكارية
تضم رئيس
الجامعة مع
الطالب لالحتفال
بالعام الدراسي
الجديد

أ.د /عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة يتوسط أ.د /فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة
لشؤون التعليم والطالب  ،أ /سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة أثناء جولتهم لتفقد أنشطة الطالب
فى مهرجان أستقبال الطالب الجدد
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