
 

 

 

          

 سعيد خليل/ األستاذ الدكتور الفاضل
 أكتوبر 6عميد كلية التربية جامعة           

 طيبة وبعد ،، ..تحية 

 م لللاركة أسلللر  تقريلللر ب للل    -رفلللذ  لللذا  -ُنرسلللل لسللليادتك   

 إسلتقبال الطلبلة الُجلدد بالكليلة غص  الزيتو  فى تنظي  فعاليلا  حفلل 

 .92/2/9102حد الموافذ يو  األ( 9102/9191)للعا  الدراسي 

 رجاء التفضل بالنظر ،،

 وتفضلوا سيادتك  بقبول فائذ اإلحترا  والتقدير ،،

 

0/01/9102 
   

 رائد األسر                                                                
 ثما سحر ع./ د                                                                 

 
 
 
 
 



 

 

 

 ر للتقري
( 9102/9191)للعللا  الدراسللي ب لل   إمامللة حفللل إلسللتقبال الطلبللة الُجللدد بالكليللة 

 :نت رف بعرض مايلي ..بمبنى كلية التربية  8114بقاعة 

 إسللتقبال ولقللاء  حفللل  -أكتللوبر  6نظملل  كليللة التربيللة جامعللة  92/2/9102بتللاري   -
/ د.، أعميددا كليةيدد   -سللعيد خليللل / د.أ ربحضللو  – بالكليللةالُجللدد تعريفيللا  لجميللط الطلبللة 

 وييل خامد  كلييئد  وكلممتمد  -بركا   فاطمة/ د. .أ، كلطالب كلتعةيم و وييل كليةي  لشئون حنا سالي
وملد  كلتداري  وكلييئد  كلمعاو د  هيئد  أعضدا  مل  ،علدداير رعايد  كلشدياب يالمامعد مد -عال  أحمد/ أ

 :تضمن  فعالياته اآلتي

 .اإلستماع للسال  الجمهوري والوموف إجالال  وتقديرا  بصباحا   00الساعة بدء الحفل  -

 ، كلللللذا وكيلللللل الكليلللللة ل لللللئو  الطلللللالي والتعللللللي  عميلللللد الكليلللللة / د.رحلللللي السللللليد أ -
 بإسللتقبال دفعللة جديللد    علل  سللعادته وابللالطالي وعبللر مللدير رعايللة ال للباي بالجامعللة 

 ي مقللدم بللدء العللا  الدراسللي بكللل تفللا ل وحيويللة واملل  الطللالي الجللدد بالكليللة ، وتمنلل
 .، كذا الترحيي ب ولياء أمور الطلبة الحاضري  م  التوجيها  والنصائح له  ا  عدد

تلل  خللالل اللقللاء التعريللف ب مسللا  الكليللة واللللوائح واألنظمللة المعمللول بهللا فللي الكليللة  -
مل  خاللهلا التعلرف والجامعة وتزويد   بالمعلوما  اإلر ادية المهمة التلي يسلتطيعو  

 علللى الخللدما  المقدمللة ملل  الجامعللة، ومللا لهلل  ملل  حقللوذ ومللا عللليه  ملل  واجبللا 
باإلضللافة إلللى األن للطة الطالبيللة المتنوعللة لبنللاء  خصلليا  مياديللة مميللز  مللادر  علللى 

 .التقد  والتطور والنجاح

 .بلغة اإل ار ن اط غنائي ميا  طلبة التربية الخاصة بكما تضم   -



 

 

 

 المتميلللز  تجلللربته  بالتحلللدن عللل  ( األوائلللل ببلللرامي الكليلللة األربعلللة)طلللالي  8 لللار   -
 ةمتكامللللتلللوفير بيئلللة تعليميلللة ملللا تقدمللله مللل  دعللل  للطلللالي و فلللى الدراسلللة بالكليلللة م

 .له تقدير ال هادا  بتقدي   –عميد الكلية / د.السيد أ ومد ما 

لتقاط ت  تقدي  ال كر للحضور و  لحفلوفي نهاية ا -  . لهمجموعة م  الصور ا 
0/01/9102 

 


