
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 طالبنا األعزاء... 

العام  ايامأول  رحاب حرم جامعة الفرات االوسط التقنية / المعهد التقني ـ النجف  في مرحبًا بكم في       

في هللا اإلصرار في السعي قدما والتفاؤل واألمل نستقبل عامنا الجديد بقلوب يمألها حيث الدراسي الجديد، 

بعد ما ألهمنا هللا الصبر واألمان لتجاوز المحن وأصعبها وان شاء هللا آخرها  إلى ما نتمنى تعالى بأن نصل

 ويعوضنا عنها أجرا وعافية ، وأن يعيننا هللا على كل ما ابتُلينا به بالصبر واالستغفار Covid-19محنة 

يها الدين اإلسالمي الكريم، فقد على االستذكار والتفوق. إن طلب العلم من األمور التي حثنا علويمنحنا القوة 

ِم َرب َِك الَِّذي اْقَرأْ بِاسْ “هي  وعلى آله الطيبين الطاهرينكانت أول آية نزلت على الرسول صلى هللا عليه 

تعالى من طلب سبحانه الداللة األعظم على أن ما من شيء أعظم عند هللا  ية الكريمة نستلهممن اآل، و”َخلَقَ 

تفع شأن األمة وشبابها بين األمم، وينتشر اإلسالم بين العالمين، وبالعلم تتحقق عمارة العلم النافع، فبه ير

األرض التي خلق هللا اإلنسان، وأنزله األرض من أجلها. وقد أخبرنا رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم بأن 

 .الطالب الذي يخرج من بيته لطلب العلم يُثاب كمن يُجاهد في سبيل هللا تعالى

، وقد ذكر هللا هللا تعالى في ما يذاكر ويجتهد في دراسته، حينالعلم فأيُّ شرٍف هذا الذي يحصل عليه طالب

 .”َرُسولَهُ والُمؤِمنونَ وقُْل اعَملوا فَسيرى هللا َعَملُكم و “كتابه الكريم 

 وصايا للطالب في بداية العام الدراسي

 :من الوصايا للطالب في بداية العام الدراسي في ما يلي بعضً 

 مبكًرا من أجل القدرة على التحصيل الدراسي احرصوا على النوم مبكًرا واالستيقاظ  الطالب ئياعزأ

 .بشكل جيد

  إن ممارسة الرياضة تساعد على التركيز في الدراسة، وزيادة المهارات العقلية فالعقل السليم في

 .الجسم السليم

 ف على أصدقاء جدد في فصلك، وتعاون معهم من أجل استذكار الدروس  .تعر 

 م وقتك بين الدراسة، والترفيه، والمذاكرةأهم عامل من عوامل النجاح والتفوق هو ت  .نظيم الوقت، قس ِ

  التي تحبها، أو قم بقراءة الكتاب الذي تحبه بعد أن تنتهي من مذاكرتك االشياءاستمع إلى. 

 احرص على قضاء وقتك في األمور المفيدة التي تساعدك على تعلم مهارات وخبرات جديدة. 

  إليه بكل قوتك، وال تستسلم للعقبات التي قد تواجهكحدد هدفك بدقة، واعمل على الوصول. 

 يعملون على  نمم  الوصول إلى هدفك، وال تقترب ال تدع اآلخرين يقومون بتشتيت تركيزك عن

 .إحباطك

  وتقديره هفاعمل على إظهار االحترام ل دليل على احترام والديك،فذلك  ، استاذكاحترام. 

 في ما ال ينفعك دراسية قضي أوقاتك الدراسية، وال تال تتأخر عن الصفوف ال. 

 

   قسم تقنيات انظمة الحاسوب

2021 – 2020      

https://mhtwyat.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://mhtwyat.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85/
https://mhtwyat.com/how-to-follow-student-reports-on-madrasati-platform/
https://mhtwyat.com/how-to-follow-student-reports-on-madrasati-platform/

