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 التربيااااا  لطالب بنهااااا  جااااا   ااااا  رئيس
 بالدكم على احرصااااااااا ا»: الرياااا  اااااااااياااا 

 «ال غر ين  التصدق ا   ستقبلكم
 جامعة رئيس - القاضيييييي  السيييييي د /الدكتور طالب
 تحصييييييييييييييي يي  ف  بيياتجتهيياد الجييامعيية طالب بنهييا

 بلدهم لصالح إ جابية طاقة يكونوا وأن الجاد والعم  والتكاتف وجه أكم  عل  علومهم
 الت  القوى  بعض هناك أن مؤكدا العام الصيييالح تضييير سيييلبية أفكار أى عن واتبتعاد
 أج  من واحد صييييييي ا الوقوف ويجب الخ ر لنا تريد وال اتسيييييييتقرار لزعزعة دائما تعم 

 .الوطن مصلحة

نبذوا ومسيييييييتقبلكم بالدكم عل  احرصيييييييوا» قائال الطالب ال  رسيييييييالة القاضييييييي  ووجه  وا 
 ووطنية سياسية إرادة خالل من جاهدة تسع  فبلدكم المغرض ن تصدقوا وال الشائعات
 النظر  جب انه ال  مشييي را للمواطن ن الحياة جودة وتحسييي ن بمصييير لإلرتقاء مخلصييية

 «لحلها وقت ال  تحتاج السلبيات الن كث رة ألنها لإل جابيات

 /الدكتور  رافقه ببنها الرياضييييييييييية التربية لكلية بنها جامعة رئيس جولة خالل ذلك جاء
 القاضييييييييي  ت قد ح ث التدريس ه ئة واعضييييييييياء والوكالء الكلية عم د - أباظه حسييييييييي ن
 التعليمية العملية سييييييي ر عل  لإلطمئنان الكلية ومكتبة والمحاضيييييييرات الدراسييييييية قاعات

 رئيس حرص كمييا الجييد ييد الييدراسييييييييييييييي  العييام ببييدء وتهنئتهم الجييدد بييالطالب والترح ييب
 .الرياض  بنها بإستاد الكلية لطالب والعملية الرياضية التدريبات ت قد عل  الجامعة

 مجالس حضييييييييييور ف  ومشيييييييييياركتهم الطالب معاملة حسيييييييييين عل  الجامعة رئيس واكد
 ودعم لممارسيييييتها علم  مناخ وتوف ر الطالبية باألنشيييييطة واتهتمام والكليات األقسيييييام



 

  أخبار
  جامعة بنها

   28/09/2016: األربعاء

 

 عل  والعم  منهم المتم زين وتكريم الهادفة الطالبية المبادرات وتشجيع الشباب أفكار
 بناء ف  للمشيييياركه ومؤه  قادر ج   اعداد اج  من جميعا بها ن تخر انجازات تحق ق
 .الجد دة مصر

 عل  وصييحيا بدنيا قادر خريج اعداد ف  الرياضييية التربية كليات بدور القاضيي  وأشيياد
 االجيال لخدمة الدولة تتبناها الت  القومية المشيييييييييروعات ف  والعم  الصيييييييييعاب تحم 
 هذه وأحد كث رة الكليات وتحد ث الجامعة تطوير ف  طوحات  ال  مشييييييييييييييي را القادمة

نشاء الرياضية التربية كلية تحس ن الطموحات  والعملية الطالب لخدمة جد دة مبان  وا 
 .التعليمية


