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 ة:األول على مستتتتالج اعاتماتح اعي لم 
تاتتتوب ن ج متتتماتتة نعهتتت وماهتت   عتت ا  

 اعقت ة بيللاب

 ئيس جدلع د    - جمدل  العدددددددددددددد  دك /وقع الدكتور 
ععددورددل  والت الو ليع ال للن لة رددط  والمرددت   -اللطيف طليع عبك /والكتور  ،بنهل

و ب ن الجددلع دد  والم هددك و لدد  ال ددلع علم ع هددك دعددكاد الحددلد  رولراو بتوارتر  ا ددلو 
والت الو ليع ال دللن والحودا ال لمن و ئيس   -الغفدل  خدللدك عبدك /اود   عدليد  الدكتور 

 .عجلس ددا   ع هك دعكاد الحلد 

جلء  ل  علم هلعش افوولح عتتز اعكاد الحلد  رمردددددوهت الولرع لجلع   بنهل رو دددددر   
يع والطالب وسددددددددددددددلعي   الكتور  حعدددددددددددددد ن المغتلم  لئ   ئيس الجلع   لردددددددددددددد رو الو ل

عبكالوم ك اع ن علع الجلع    وعكد عن عمكاء الكليلت والكتور  خللك عيعدر  عنعد   
علع اال ردددددددط  الطالبي  والكتور  يحمك  ج   عك ت عتتز اعكاد الحلدء واع دددددددلء ه     

 .الوك لس والطالب

نهل  وقل  العددددددددددد  ك او بتوارتر  الو لوو ي ام فم اطل  ارط ك الردددددددددددتا   ب ن جلع   ب 
وع هدك اعدكاد الحدلد  رولرو لووح   الوكدلعدت والو ددددددددددددددلفت ردللجهرد وا ع دل يدلت المودلحد   
بهك  دعكاد اسدددددددوتاايجي  لمجمرع  عن البتاعط وال ردددددددط  الردددددددحلبي  ا مت علم اه     
الب  د  الجدلعةيد  والمجومةيد  العددددددددددددددليمد  وادك لد  الطالب وا ورددددددددددددددل  وادله دت ال يدلدات 

 .الرحلبي 

او الو لوو يلام اي ددددددل د طالقلس عن  سددددددلل  ع هك دعكاد الحلد  فن  وا ك  ئيس الجلع  
دعكاد تراد  طالبي  وقيلدات شددددددددحلبي  قلد   علم اومت المعدددددددد رلي  ولنلء شدددددددد  ددددددددي   
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الرددحلب الجلع ن وتسددوكملالس لكو  الجلع   وا هوملع رلل رددط  الطالبي  البنلء  وانمي   
ال نف والوطت  الفكتي والو   ك علم عهل ات الرددددددددددحلب وا م   ا  وملء الرطنن و ب  

الومعد  رلل يع والعتا  والهرل  الم دتل  وقبر  االخت رل فدلف  دلم الونمي  الحردتل  
 . والوك ل  للنهرض وا  احلء رللمعور  الم تفن ودعع ا بوكل  وا بكاع

ن  عن جدل حدق قدل  الدكتور  طدليع عبدكاللطيف يو بتوارتر  الو دلوو عع جدلع د  بنهدل يد ا 
انف  اس السددددوتاايجي  واا   الو ليع ال للن لنرددددت فكت ال رددددط  الطالبي  داخت الجلع لت 

 .والم لهك الم تل 

ويفددل  طليع يو البتوارتر   هك  دلم د رددلء عتتز  عكاد الحلد  داخت جلع   بنهل  
  لوطب   بتاعط الم هك والون اردددمتق دقلع   كوات، وعحك لحلءات لوكعيع وانمي  اال وملء

الرطنن، وامه كا الخويل  يع ددددددددددلء يفراا ع هك دعكاد  الحلد  رولراو، وت رددددددددددلء عتا ز  
لتلدلد  العمدل  ، عردددددددددددددد تا دلم يو البتوارتر  ي دك الو  ولدكايد  ل حدك عدك  بتوارترالت  

 عع الجلع لت الو رعي  خال  الفوت  المحبل .


