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  نهاب جامعة رئيس يكرمون الكويتيين الطالب
 رعاية محل الوافدين« الدين شممممممممممس.. »

 لهم المقدمة الخدمات لتطوير ونسعى

 جا عة رئي  - الدين شممممممممممممممم   على /الدكتور أكد
 لثانىا وطنهم فى رعاية و حل أبنائى الشممممممممممممممم ي ة العربية الدول طالب ج يع ان بنها

 شممكيلت تم قد انه الى  شمميرا اإل كان قدر الدراسممة فى ظروفهم  راعاة يتم حيث  صممر
 عا ة إسممممممممممممممتراتيجية لوضممممممممممممممع وذلك الكليات وع داء الجا عة نواب  ن ع ل  ج وعة
 .بالجا عة الوافدين للطالب

 الوافدين الطالب وتكريم الطالبية األنشمممممممممممطة ختام حفل خالل الدين شممممممممممم   وأشمممممممممممار
 لتىا واللوجسمممممممممممممممتية الخد ية الخد ات بتطوير حاليا ت وم بنها جا عة أن الى بالجا عة

 إلنت االتوا وث افية إجت اعية خد ات لتشممممممممممممم ل بالجا عة الوافدين للطالب ت دي ها يتم
 نع فضممممممال الجا عية الحياة فى ود جهم األكادي ية والرعاية ال الئم والسممممممكن واإلقا ة
 الحديثة التكنولوجيا باستخدام وال حاضرات  الدراسة تيسير

 لذينوا الوافدين الطالب أعداد  ضممممماعفة الى نسمممممعى بأننا بنها جا عة رئي  واضممممما 
 األربع خالل الجنسممممممممممممممميات  ختل   ن ٦٦٠٠ إلى طالب ٤٠٠  ن عددهم وصمممممممممممممممل
  ختل   ن بالطالب كبيرا إهت ا ا تولى بنها جا عة بأن  ؤكدا ال اضمممممممممممممية سمممممممممممممنوات

 الجا عة كليات بج يع الكويت دولة أبناء وخاصة الش ي ة العربية الدول

 بنها ةبجا ع الكويتيين الطالب إتحاد رئي  الرشمممميد  ج عان الطالب أشمممماد جانبه  ن
 خالل بالعر  وأشممم ائهم الوافدين الطالب و سممماندة دعم فى ودورهم وأسممماتذتها وقياداتها
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 للطالب إسممممممممممممت بال  ن يحدث  ا أن الى  شمممممممممممميرا الجا عة كليات ب ختل  دراسممممممممممممتهم
 الكرم بأهل ال عرو  ال صري الشعب على غريب لي  بنها بجا عة الوافدين

 /توروالدك ،بنها جا عة رئي  - الدين شمممممم   علي /للدكتور الشممممممكر الرشمممممميد  ووجه
 لالتواصمممممممم على والطالب التعليم لشممممممممئون الجا عة رئي  نائب -  صممممممممطفى سمممممممملي ان
زالة الكويت دولة  ن الوافدين للطالب ال حدود غير والدعم  اإلحسممممممممممممممما  وتخفي  وا 
 .بنها جا عة كليات ب ختل  دراستهم أثناء بالغربة

 أعضمماء  ن دوعد الكويتى العالى والتعليم التربية وزير - العيسممى بدر /الدكتور وكان
   شممممممممممممم على /الدكتور كر وا قد بال اهرة الكويت سمممممممممممممفير بع ل وال ائم النواب  جل 
 اطممار ىف وذلممك الكويتى الث ممافى ال كتممب درع اهممدائممه وتم بنهمما جمما عممة رئي  الممدين

 الطالب  ن جديدة دفعة وتخريج إنشممممممممممممممائه على عا ا 7٠ ب رور السممممممممممممممفارة احتفاالت
 .ال صرية بالجا عات بال اهرة الكويتين


