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الكائه بأعنال رئٔض ازبامعة
إىَا لفرصة عظٔنة ّمياشبة طٔبة  ..تلو التى أتاست أٌ أرستب بهته أبيتائى
الطالب باىضنامهه ا صفْف إختْاىهه يف تلتو الهلٔتة الرائت .. ..نلٔتة التذتار .التتى
تعترب مً أعرم نلٔات دامعة طيطا التى متٔست دّم ًا بعلنَا ّعلنائَا ّناىت ّاست..
مً الكْاع .التى تأشص علَٔا دامعة طيطا لتشع بيْرٍا ّ ..تصاٍه بفهر علنائَا يف
سرنة تطْٓر التعلٔه ازبامعى  ..فتشٔة إدتالل ّتكتٓ.ر ا كلتو الرعٔتو ااّل الت
أخ ت علتتى عاتكتتُ بيتتاص ٍ ت ا ال،تترل العلنتتى ّنتتو متتً شتتاٍه يف تطتتْٓرِ يف مراسلتتُ
املختلفة ستى أصبح ّاسً.ا متً ميتارات التعلتٔه ازبتامعى املتنٔتس ّىكتو املعرفتة متً
دٔو ا دٔو .
أبيائى طالب نلٔة التذار" .د.د ّميكْلٌْ " لهته أٌ تصتعّ.ا باىتنتائهه ا تلتو
الهلٔة ّ ..علٔهه أٌ دبعلْا مً ّدْدنه فَٔا فرصة لشخٔ،اتهه نى تيضتر ّتتفتتح
على العله ّاملعرفة ّتطلل إب.اعاتَا ّمشارنتَا اإلجيابٔة يف نافتة ااىشتطة الطالبٔتة
التى تعتترب ثجابتة مياخت ًا خ،تب ًا لتبتادل اوراص ّتتساّز اافهتار التتى تيتأ متامت ًا عتً
الرتٍٔب ّالتياسر ّاإلق،اص ّفرض الرأ الْاس. .
أبيائى ّ ..عبً ىعٔش يف ع،ر العله ّاملعرفتة ّاملعلْمتات علتٔهه أٌ تتخت ّا متً
ٍ ا ّمً اشبلل الكْٓه شالساً يف تطلعهه سبٔتا .أفضتو ّ ..متً فهتر اشتات تهه ىرباشت ًا
َٓٓ.هه ا شْاص الصبٔو يف مشْارنه العلنى ّ..اعلنْا أٌ اامو شٔظو معكتْداً علتٔهه
ّأىته الشباب – يف اليَْض ثك.رات الْطً ّاالىطالم بُ ا آفتام التكت.و ّاالزدٍتارفهْىْا ع.تُ يف ضباربة أع.ائُ ّبياص صب ِ.امليشْد .
وفقكه اهلل ومتنياتى لكه بالتوفيق

كلنـة
السيد األستاذ الدكتور  /مدثر طه السيد أبو اخلري
ىائب رئٔض ازبامعُ لشئٌْ التعلٔه ّالطالب
أبهائى وبهاتى طالب كمية التجارة

 ٓصع.ىى مً خالل دلٔو الهلٔة أٌ أتْدُ خبالص التَيئة ا أشر .الهلٔة املنجلة يف إدار.الهلٔة ّالطالب ّأعضاص ٍٔئة التت.رٓض ّمعتاّىَٔه ّالعتاملمب ثياشتبة ب.آتة العتاو
ازبامعى ازب .ٓ.متنئ ًا للذنٔع التْفٔل يف إظبال العنلٔة التعلٔنٔة هل ا العاو .
 ّٓصع .قطاع شئٌْ التعلٔه ّالطالب أٌ ْٓفر لهه اإلمهاىات الالزمة للعنلٔة التعلٔنٔةّمساّلة ااىشتطة الطالبٔتة املختلفتة إااىت ًا متً الكطتاع بأٍنٔتة ٍت ِ ااىشتطة يف تْ
الطالب ْاً إجيابٔاً ٓشهو ميُ مْاطياً صاسباً ٓيتنى بهو اسبب ّالْالص مل،ترىا العسٓتس.
ّكلو باالضافة ا االٍتناو بال.راشة اانادأة ّالعنلٔة ملصتآر .نتو متا ٍتْ دٓ.ت .يف
نافة صباالت اسبٔا. .
 إٌ ااىشطة ٍى الرنٔس .ااشاشٔة شبلل الشخٔ،ة الْطئة ّالتى ترشخ اىتناص الطتالبّتَٔئتَه لإلب.ع ّاالبتهار فالْطً حبادة ش ..ٓ.إ نو املب.عمب مً ابيائتُ االّفٔتاص
 ...ل ت ا أدعتتْنه أبيتتائى ّبيتتاتى طتتالب ّطالبتتات نلٔتتة التذتتار .ا املشتتارنة االجيابٔتتة
ّالتفاعو املصتنر مع رعآة الطالب ازبامعة ّالهلٔة لالشتفاد .مً نو ما تك.متُ لهته
مً خ.مات يف طبتلف اجملاالت الجكافٔة ّالرٓاضتٔة ّالفئتة ّاالدتناعٔتة ّالعلنٔتة
سٔتتح شتتتذ ٌّ.صتتْرا نتتجي .للرعآتتة االدتناعٔتتة املك.متتة ّاملتنجلتتة يف املصتتاع.ات
الطالبٔة (العٔئة  -اليكٓ.ة) ّعالز الطالب على ىفكة ازبامعة ّالتأممب علتَٔه ضت.
اسبْادخ ّأٓض ًا متً ختالل الهتتاب ازبتامعى املت.عه الت أصتبح اوٌ يف متيتاّل ٔتع
الطتتالب بعتت .أٌ قامت ازبامعتتة بتصتتعيِ ّدعنتتُ مالٔتتا للتٔصتتي علتتى أبيائيتتا الطتتالب
ّأشرٍه ّل.فع عذلة العنلٔة التعلٔنٔة ّالرتبْٓة داخو ازبامعة.
 فاسرصتتْا أبيتتائى الطتتالب علتتى االشتتتفاد .الك،تتْ بهتتو متتا ٓك.متتُ قطتتاع التعلتتٔهّالطالب ّالتسمْا بالكٔه ّالتكالّٔ .اليظه ازبامعٔة ّإعلنْا أٌ قلْبيا مفتْستة لهته
ّشيّا على برنة اهلل ّثكْا باهلل تعا ّبأىفصهه ّ...اهلل املْفل .
وكن عام وأنتم خبري

السيد األستاذ الدكتور  /الرفاعى ابراهيم مبارك

الكائه بعنو عنٔ .الهلٔة

كلنـة
السيد األستاذ الدكتور  /الرفاعى ابراهيم مبارك

الكائه بعنو عنٔ .الهلٔة
أبهائى وبهاتى

ٓصع.ىى أٌ ارسب بهته يف رستاب نلٔتتهه نلٔتة التذتار – .دامعتة طيطتا ّأىتته
ربطٌْ أّ خطْاتهه يف مرسلة التعلٔه ازبامعى .
ّأردْ أٌ ٓهٌْ التشاقهه بالهلٔة اشتهناال ملصي .ازبّ .االدتَاد لتهْىْا طاقتات
خالقة ّظبْم ًا زاٍر .يف مساص املصتكبو .
ّنلٔتتة التذتتار .متتً ختتالل أقصتتامَا العلنٔتتة املختلفتتة ( األاشتتبة إدار .ااعنتتال
االقت،تتاد اإلس،تتاص ّالرٓاضتتة ّالتتتأممب ) شتتْف تصتتاع.نه علتتى انتصتتاب املَتتارات
ّالكتت.رات االشاشتتٔة الالزمتتة لصتتْم العنتتو ّ الكتت.ر .علتتى فَتته متتا ٓتتّ.ر ستتْلهه متتً
تغيات يف بٔئة االعنال ضبلٔاً ّعاملٔاً.
ّ ق .اٍتن الهلٔة بتطتْٓر ّذبتٓ.ح بئتَتا االشاشتٔة املتنجلتة يف تتْفي است.خ
معامتتو اسباشتتبات اولٔتتة ّاللغتتات ننتتا ا دبَٔتتس قاعتتات ال.راشتتة بأستت.خ ّشتتائو
تهيْلْدٔا التعلٔه .
ّأىيتى اىتَتتس ٍت ِ املياشتتبة اى،تتح أبيتائى ّبيتتاتى بضتترّر .االلتتتساو بالتكالٔتت.
ازبامعٔة ّاالدتَاد ّطلب العله ننا اشذعهه على املشارنة يف نافة االىشطة الطالبٔتة
التى تينتى قت.راتهه ال اتٔتة ّتهصتبهه قتٔه التْالص ّالعطتاص التتى ت،تب يف اليَآتة يف
م،لشة ّطييا الغا .
مع أطيب متنياتى بالنجاح والتوفيق خالل سنوات دراستكه بالكلية
والسالو عليكه ورمحة اهلل وبركاتة
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