
  
 رئيس جامعة فيالدلفيا يلتقي أسرة آلية الهندسة

  
  
  

ا أعضاء                         ة فيالدلفي يس جامع د عواد رئ دآتور محم تاذ ال ام الجامعي، التقى األس بمناسبة بدء الع
و أصبع نائب                 دآتور صالح أب تاذ ال ة الهندسة بحضور األس الهيئتين اإلدارية والتدريسية في آلي

 .الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية والدآتور قاسم العبيدي عميد الكلية
  

شارآون           وقال رئيس الجامع   ا ي ة من خريجيه دم نخب ة إن آلية الهندسة قدمت للوطن وما زالت تق
د  . في بناء الوطن وينتشرون في أنحاء الوطن العربي ويساهمون في عملية التنمية واإلعمار             وأآ

ة المفتوحة                 أتي ضمن سياسة الجامع الدآتور رئيس الجامعة على أهمية مثل هذه اللقاءات التي ت
ى أن       لبحث آافة األمور ا   شيرًا إل ة، م ا في المجاالت المختلف لتي تتعلق بمسيرة الجامعة وتطوره

الجامعة تحرص على إيالء الطالب الجامعي آل االهتمام والرعاية والعمل على صقل شخصيته               
  .وتنمية مواهبه ودخوله إلى سوق العمل بكل آفاءة واقتدار

  
ي الحف    رة ف ة آبي يهم مهم دريس عل ة الت ضاء هيئ ال إن أع وير  وق ة وتط معة الجامع ى س اظ عل

ن     دًا ع ذهني بعي ى العصف ال ستند عل ز الم داع والتمي ى البحث واإلب ثهم عل ا وح درات طلبته ق
د  روتين والتقلي الل        . ال ن خ دريس م ة الت ضو هيئ وير ع ى تط ة عل رص الجامع ى ح ار إل وأش

ل،   الدورات التدريبية، ودعم األبحاث العلمية والمشارآة في المؤتمرات والندوات و  ورشات العم
ة           ة والجامعي سيرتهم األآاديمي ا يخدم م ة بم اثهم العلمي ادة أبح حاثًا أعضاء هيئة التدريس على زي

  .وتثمين العالقات اإلنسانية والعمل بروح الفريق والتخطيط الناجح لتحقيق أهداف آليتهم
  

ضايا الجام     ل   وجرى حوار بين رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس حول عدد من الق ة بتفعي عي
ة       ي وخدم رغ العلم سنوية والتف ادات ال ار والزي ندوق االدخ ة وص ق الجامعي ات والمراف االتفاقي

ساهم        . المجتمع ة ت من جهته شكر عميد الكلية رئيس الجامعة على هذا اللقاء، مؤآدًا على أن الكلي
شاء                   ة، وإن ا المختلف سامها ودوائره ة من خالل أق ة المختلف  التخصصات   في تفعيل أنشطة الجامع

  .الحديثة فيها شعارها التميز واإلنجاز المتقن
  

  


