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جامعة ال البيت حتتفل بعيد الشجرة
املفرق  6اذار (برتا)  -احتفلت جامعة آل البيت اليوم االثنني بعيد الشجرة اذلي نظمته عامدة شؤون الطلبة
ابلتعاون مع دائرة الزراعة يف ساحة الصاةل الرايضية برعاية رئيس اجلامعة ادلكتور ضياء ادلين عرفة .
وآكد عرفه آمهية الغطاء النبايت اذلي يعترب رمزا للجامل والعطاء ،مبينا آن اجلامعة تسامه يف التخفيف من الزحف
الصحراوي من خالل زايدة زراعة الجشار واضفاء نوع من امجلال والبيئة املناس بة للطلبة ابس تخدام آساليب
احلصاد املايئ املتقدمة داعيا اىل تضافر اجلهود للهنوض والاهامتم ابلرثوة اخلرضاء واليت تعترب جزءا همام داخل
احلرم ،مبينا آن اجلامعة س تقوم بعمل مسابقة بني عامدات اجلامعة ومعاهدها لمجل حديقة معراب عن شكر
اجلامعة لمانة عامن ومديرية زراعة املفرق ومديرية آشغال املفرق اليت تعاونت مع اجلامعة الجناح هذا الاحتفال.
كام افتتح رئيس اجلامعة حديقة جملس العمداء وموظفي رئاسة اجلامعة ابلقرب من رئاسة اجلامعة واليت تضم
آجشارا حتمل آسامء رؤساء اجلامعة السابقني وجملس العمداء ومدراء ادلوائر االدارية واملوظفني يف الرئاسة ،
وذكل من آجل تعزيز الوالء والانامتء للجامعة والاهامتم ابلبيئة والجشار والعناية هبا.
ويف ختام الاحتفال اذلي حرضه نواب رئيس اجلامعة ادلكتور محمد ادلرويب و ادلكتور عيل آبو غنمية وادلكتور
محمد اخلاليةل وادلكتور سامل العون والعمداء وآعضاء الهيئة التدريس ية واالدارية والطلبة ومبشاركة طالب مدرسة
البرار ابجلامعة  ،قام راعي احلفل واحلضور بزراعة الجشار احلرجية والزينة واحلوليات.
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جامعة آل البيت حتتفل بعيد الشجرة
ملفرق  -احتفلت جامعة آل البيت آمس االثنني بعيد الشجرة اذلي نظمته عامدة شؤون الطلبة ابلتعاون مع دائرة
الزراعة يف ساحة الصاةل الرايضية برعاية رئيس اجلامعة ادلكتور ضياء ادلين عرفة.
وآكد عرفة آمهية الغطاء النبايت اذلي يعترب رمزا للجامل والعطاء ،مبينا آن اجلامعة تسامه يف التخفيف من الزحف
الصحراوي من خالل زايدة زراعة الجشار واضفاء نوع من امجلال والبيئة املناس بة للطلبة ابس تخدام آساليب
احلصاد املايئ املتقدمة.
كام افتتح رئيس اجلامعة حديقة جملس العمداء وموظفي رئاسة اجلامعة ابلقرب من رئاسة اجلامعة واليت تضم
آجشارا حتمل آسامء رؤساء اجلامعة السابقني وجملس العمداء ومدراء ادلوائر االدارية واملوظفني يف الرئاسة ،وذكل
من آجل تعزيز الوالء والانامتء للجامعة والاهامتم ابلبيئة والجشار والعناية هبا(-.برتا)
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حبث آوجه التعاون بني 'آل البيت' واجلامعات الكويتية
عرفة :اجلامعة حريصة عىل خترجي كوادر مؤهةل بتنفيذ براجمها التعلميية املمزية

حبث رئيس جامعة آل البيت الس تاذ ادلكتور ضياء ادلين عرفة مع رئيس املكتب الثقايف الكوييت يف عامن الس تاذ
ادلكتور فالح الشمري س بل تعزيز التعاون بني اجلامعة واجلامعات واملؤسسات العلمية يف الكويت من خالل اس تقبال
طلبة كويتيني لدلراسة يف جامعة آل البيت وخاصة مضن ختصصات الهندسة وغريها اليت حيتاهجا سوق العمل الكوييت
واكساهبم املعارف العلمية والعملية.
وآكد ادلكتور عرفة عىل العالقات الخوية اليت تربط بني الشعبني بفضل القيادة احلكمية جلالةل املكل عبد هللا الثاين
ابن احلسني املعظم وآمري دوةل الكويت مسو الش يخ صباح المحد اجلابر الصباح ،مبينا حرص اجلامعة عىل توفري
العناية للطلبة الكويتيني واشعارمه ابهنم بني اهالهيم وبدلمه الثاين ،وتقدمي اكفة التسهيالت ادلراس ية والاجامتعية هلم
الكامل دراس هتم بلك سهوةل ويرس .
وآشار ادلكتور عرفة اىل حرص اجلامعة عىل خترجي طلبة مؤهلني يف اجلانبني النظري والعميل واخلروج اىل العاملية من
خالل براجمها املمزية.
وآشاد ادلكتور الشمري بسمعة اجلامعة الااكدميية ودورها يف املنطقة مؤكدا احلرص عىل ارسال العديد من الطلبة
لدلراسة يف جامعة آل البيت اليت نعزت ونفتخر ابمسها.
وحرض اللقاء انئب رئيس اجلامعة لشؤون اللكيات الانسانية الس تاذ ادلكتور محمد اخلاليةل ومعيد لكية الهندسة
ادلكتور مؤيد شواقفة
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