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GUSTتساند طلبتها بتحقيق طموحاتهم وأحالمهم
استزافت جامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا GUSTالمقاء التشهيخي الحي تقيسو سشهيا لطمبتيا السدتججين في الحخم

الجامعي.
وأتاح المقاء التشهيخي الحي تقيسو الجامعة كل عام دراسي ججيج كل السعمهمات التي يحتاجيا الطمبة لالنطالق بكل ثقة
لالنجماج في حياتيم الجامعية ،وضسان انتقاليم بكل سيهلة إلى حياتيم األكاديسية الججيجة.
حزخ المقاء التشهيخي رئيذ الجامعة وقيادات اإلدارة العميا في الجامعة ،والعسجاء ،ورؤساء األقدام ،وأعزاء ىيئة
التجريذ ،والسهظفهن.
ورحب رئيذ جامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا ،أ.د.وليج بهحس اخ بالطالب والطالبات الججد وقال« :إن كل دفعة ججيجة

من الطالب والطالبات تشزم إلى جامعتشا تسثل فخصة لشا الحتزانيم وتهجيييم نحه ىجفيم في الحياة ،وغالبا ما
يكهن ذلك خالل الدشهات األولى من حياتيم األكاديسية التي تحجد وترقل طسهحاتيم.
من خالل ىحا المقاء التشهيخي ،مؤكجا أن رسالتشا في جامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا ىي مدانجة لجسيع الطمبة ومشح
البجاية ومدتعجون دوما لتهجيييم نحه تحقيق طسهحاتيم وأحالميم».
من جانبو ،أكج نائب رئيذ الجامعة لمذؤون األكاديسية د .فيج الدسيط عمى أنشا في الجامعة نعسل عمى تحرين
طمبتشا بالعمم والخبخة الالزمة لحياة عسمية ناجحة وكل سشة دراسية يحرمهن خالليا عمى كل ججيج في تخرراتيم
ليكتدبها العمم والخبخة التي نهفخىا ليم بالتجريب في شخكات ومؤسدات الجولة التي نختبط بأغمبيا بذخاكة عسمية وتعاون
مثسخ يفيج طمبتشا وىحا ما نحخص عميو دائسا وما يسيد جامعتشا وخخيجييا في كافة التخررات.
فيسا أشارت عسيج شؤون الطمبة د .رغج الكاظسي في كمستيا قائمة« :برفتي عسيج شؤون الطمبة ،فسن واجبي أن
أضسن انتقال الطالب والطالبات السدتججون من حياة السجرسة الثانهية إلى حياتيم الجامعية الججيجة بكل سالسة.
ليحا الدبب يقع عمى عاتقشا تهفيخ كل ما يمدم من التهجيو والجعم الالزمين لشجاح الطمبة سهاء أثشاء حياتيم الجامعية

أو بعجىا».
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ومن جانبيا ،صخحت رئيذ مكتب حياة الطالب أنهار الرباح قائمة« :ان ىجفشا من ىحا المقاء التشهيخي أن نسيج
الطخيق لمطمبة في مديختيم التعميسية ،ونتيح الفخصة أماميم وأمام عائالتيم لمتعخف عميشا بذكل أفزل ،واالطالع

عمى الحخم الجامعي ،والمقاء بأعزاء ىيئة التجريذ ،والتعخف عمى بقية الكميات واألقدام فييا.
ونحخص في كل عام أن نشاقر السهاضيع السيسة بطخيقة مذهقة في المقاء التشهيخي بحيث يكهن مسيدا ،وكطخيقة
النجماج الطمبة الججد في الحياة األكاديسية الطبيعية الجيشاميكية والحيهية في «جامعة الخميج».
وقج اختخنا طابعا ججيج ليحا العام يديج الفعالية تذهيقا وحساسا بعشهان « GUST Talks».
شخاكة استخاتيجية مع «ميدهري  -سانت لهيذ األميخكية»
ىحه ىي الجفعة  18من الطالب والطالبات السدتججين الحين تخحب بيم جامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا مشح تأسيديا
عام  2002بعج شخاكة إستخاتيجية مع جامعة ميدهري-سانت لهيذ األميخكية.
ومشح التأسيذ حرمت الجامعة عمى خسدة اعتسادات دولية ،فزال عن كهنيا أول جامعة خاصة في الكهيت.
وتزم الجامعة كميتين و 8تخررات ،باإلضافة إلى بخنامج ماجدتيخ إدارة األعسال ،فيسا تدتقطب أفزل أعزاء
ىيئة تجريذ من مؤسدات أكاديسية رائجة في العالم ،واستطاع العجيج من خخيجييا إنذاء أعسال وشخكات ناجحة،
وعسل آخخون أيزا في وظائف ميشية رفيعة.

الطمبة زاروا القاعات وتعخفها عمى مخافق الجامعة
في ختام المقاء التشهيخي قام الطمبة بجهلة في أرجاء الجامعة حيث زاروا قاعات الجراسة ،ومختبخات العمهم والكسبيهتخ،
ومخكد الخياضة ،واستهديهىات التمفديهن واإلذاعة ،ومخكد الخميج السالي الحي يعج واحجا من كبخى مشرات محاكاة
التجاول الستطهرة.
وفي خالل الجهلة التقى الطالب والطالبات بسهظفي وأعزاء ىيئة التجريذ في الجامعة ،وطخحها أسئمتيم وتعخفها
عمى مخافق الجامعة ،واستستعها بالشذاطات التي تم إعجادىا في جسيع أرجاء الحخم شسمت فعاليات فشية ورياضية

وعخوضا مهسيقية حية خررتيا الجامعة ليحه السشاسبة.
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