
 5102-5102لقاء ترحيب بالطالب الجدد في كلية طب األسنان للعام الدراسي 

 

أقامت كلية طب األسنان بالتنسيق مع مديرية العالقات العامة والتسويق و فرع االتحاد الوطني لطلبة سورية في 

األربعاء  . و ذلك في يوم 5102 -5102الجامعة ،لقاء ترحيب بالطالب الجدد في الكلية للعام الدراسي 

 .في مقر الجامعة المؤقت ١١٢٢\٢١\١٢

 افتتح اللقاء بنشيد الجامعة السورية الخاصة " جامعة القيم" و فيديو قصير عن الجامعة واختصاصاتها وفعالياتها

تال ذلك كلمة لعميد الكلية األستاذ الدكتور أسامة ابراهيم حيث رحب من خاللها بالطالب الجدد وذويهم و  ..

ى بذل الجهد واالهتمام بتحصيلهم العلمي ووعدهم بتقديم كل الدعم الالزم لهم مشجعا إياهم على طرح شجعهم عل

 . أي مشكلة قد تعترضهم ليتم معالجتها ومتمنيا لهم مستقبال مشرقا في اختصاص طب األسنان

لها الطالب الجدد ألقى بعد ذلك رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى كلمة ترحيبية هنئ خال

على اختيارهم كلية طب األسنان في الجامعة السورية الخاصة لما تتميز به من نقاط قوة تتجلى في اهتمامها 

بالعملية التعليمية و وجود نخبة من األساتذة المتميزين في اختصاص طب األسنان مشجعا الطالب على االلتزام 

ستمرار تقديم الدعم لكلية طب األسنان ليتمكن طالبها من تحقيق النجاح بمتابعة دروسهم النظرية والعملية واعدا با

 . و التفوق في تحصيلهم العلمي متمنيا لهم جميعا التوفيق في حياتهم الجامعية

قدمت بعدها الدكتور جنى السالم ملخص تعريفي عن نظام الدراسة في الجامعة والدوام واالمتحانات ونظام  .

مت بدورها رئيسة الدائرة السيدة هيا حميدان شرح بسيط عن المقرات المؤقتة للكلية و قد التقديرات و أيضا 

 . القاعات و المخابر و العيادات

تم بعد ذلك تعريف الطالب بنواب العميد ورؤوساء األقسام واألساتذة واإلداريين في الكلية و قدم االستاذ الدكتور 

ملخص عن نشاطات الكلية و ابحاثها العلمية و خططها المستقبلية  طالل النحالوي نائب العميد للشؤون العلمية

 . نحو تميز أكبر

في نهاية اللقاء تم تعريف الطلبة باالتحاد الوطني لطلبة سورية من قبل رئيس الهيئة في الكلية الزميل أبي مفتاح و 

تحاد في الجامعة ليختتم بعدها دورها كمنظمة طالبية في الحياة الجامعية و شجع الطالب على االنضمام لفرع اال

 ... اللقاء بفقرة عزف متميزة قدمها الطالب زال خليل

اسرة الجامعة السورية الخاصة تتمنى لطالبها الجدد كل التوفيق في حياتهم الجامعية و التفوق في تحصيلهم 

 ..العلمي و التميز في مستقبلهم المهني
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