بروف ماهرصالح يكرم الفائزين في مهرجان طالب التعليم العالي لإلبداع
أشاد البروفيسور ماهر صالح سليمان نائب مدير الجامعة بإنتصارات طالب الجامعة بفوزهم واحرازهم المراكز
األولي علي مستوي السودان ووالية الخرطوم في مهرجان التعليم العالي لإلبداع الطالبي الذي نظمته وزراة
التعليم العالي والبحث العلمي في الفترى من5142/5/52-41م  ،جاء ذلك في معرض حديثه ضمن
البرنامج واإلحتفائية التكريمية التي أعدتها عمادة شؤون الطالب بالجامعة بقاعة الشهيد للمؤنمرات بحضور
الدكتور انس محمد أحمد عميد شؤون الطالب والدكتور أحمد حامد عميد عمادة التعليم عن بعد والدكتور
الطيب حسن عبدالزهاب عميد كلية التربية البدنية والرياضة وأسرة اإلشراف الطالبي ولفيف من الطالب .
البروفيسور ماهر صالح نائب المدير إمتدح آداء الطالب عموماً قائالً (أنهم رافعين رأس الجامعة عالياً )
مبدياً تمام الرضا بما يبذلونه من مجد وانجازات ومشاركاتهم المشرفة في مختلف الصعد والمجاالت  ..معب اًر
عن إعت اززه بإسهاماتهم اإلجتماعية والثقافية والعلمية األكاديمية  ..كما أشاد بتفوق الطالب علي أنفسهم في
جميع المناشط والبرامج  ،مؤكداً أنهم يستحقون بجدارة حمل لواء الجامعة التي تحمل إسم الوطن ورفع رايته
عالياً  ،كما أكد علي أحقيتهم في تلك المساحات الثقافية واإلبداعية التي تفردها لهم إدارة الجامعة وتدرجها
لهم ضمن التقويم الدراسي السنوي  ..موجهاً سيادته عمادة شؤون الطالب بزيادة وتوسيع مساحة اإلبداع
الطالبي لترسيخ قيم الفكر والثقافة  ..ورعاية قضاياهم ودعمهم وتحديد برامج تعكس تلك النجاحات
واإلنجازات بشكل أكبر  ،مهنئاً العمادة والطالب بما تحقق متمنياً المواصلة والمداومة .
الدكتور أنس محمد أحمد عميد الطالب قال إن الطالب شاركوا بقوة ضمن منافسة شرسة من طالب
الجامعات العديدة المشاركة في المهرجان ضمنت لهم السبق والتميز ونيل الجوائز وحصد الكؤوس واحرازهم
المراكز المتقدمة واإلشادة من الجميع  ،معرباً عن سعادته وسروره وفخره بإنجاز أبناءه الطالب في مختلف
ضروب المنافسة التي شملت الثقافة والفنون والرياضة والعلوم واألدب والبحوث األكاديمية  ،ذاك اًر أن ذلك قد
تأتي وأصبح واقعاً ملموساً بما قد توفر لهم من معطيات واهتمام وجو مناسب للعطاء واإلبداع من أسرة
عمادة شؤون الطالب  ...موضحاً أنهم قطعوا وعداً بتسخير كل العون والمساعدة المطلوبة لجميع الطالب
في مختلف األشكال واإلتجاهات للوصول والمداومة المرجوة علي التفرد والتميز  ..مؤكداً أن ذلك ديدن
الجامعة التي تحتل المراكز العليا بين رصيفاتها في التعامل مع اإلنجازات والتفوق في كافة المجاالت ،

مستبش اًر بأن ذلك محف اًز لمزيد من النجاحات وآفاق الريادة والتقدم في مقبل الفعاليات ..قائالً أنهم بصدد إعداد
رؤية مستقبلية لتوسعة ماعون المشاركة يشمل جميع الطالب وزيادة حصة تفاعلهم اإليجابي وبروزهم
واإلبداعي الفكري والثقافي محلياً واقليمياً وعالمياُ للتعبير عن إمكانياتهم التي ال تحدها حدود واثراء روح
التبادل (الفكري – الثقافي ) بين الشعوب ومقابلة ذلك بالدعم والشكر والتكريم .
الجدير بالذكر أن البرنامج تخللته فقرات إبداعية وثقافية كنمازج لألعمال التي شارك بها الطالب في
المهرجان وجدت إستحسان وتفاعل الحضور.

