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 يةالجامع المدينة يفتتح بنها جامعة رئيس
 عاما 11 لمدة وتوقفها غلقها بعد بطوخ

 العام هذا طالب 2600 قبول:  القاضىىىىىىىىى 
 واألثاث المخلفات تدوير اعادة مبادرة من طوخ مدينة وتشىىىىىىىىى يل بالمدن

 للنفقات رشيدات

 لجامع ةا المد نة ال وم بنها جامعة رئ س - القاضيييييييي   وسيييييييي  السيييييييي د /الدكتور افتتح
دراجها تشيييييي   ها إعادة تقررها والذى بطوخ  ا  دبع العام هذا التسييييييك   خطة ضييييييم  وا 
 220 لتسيييك   تسييي  ح ث الماضييي ة عاما 11 اليييييييييييييييييي طوال مسيييت  ة وغ ر م  قة كانت
 النف ب  عود مما الجامع ة ل مد  اإلست عاب ة الطاقة وز ادة الطالب لخدمة وذلك طالب
 .وألسرهم لهم الدعم وتقد م الم ترب   الطالب أبنائنا ع  

 ماك وأ المد نة ومطاعم ومطابخ الت ذ ة مخز  االفتتاح خالل الجامعة رئ س وتفقد
 .والحدائق والر اض ة الطالب ة واألنشطة الطالب استقبال

 العمل  ف المبذولة جهودهم ع   بالمد نة والعام    ل قائم   الشيييييييييكر القاضييييييييي  ووجه
 .الطالب لخدمة المد نة وتطو ر وتش  ل الماض ة الفترة خالل

 خدمة لشيييييييييييي و  الجامعة رئ س نائب - إسييييييييييييماع ل جمال /الدكتور االفتتاح حضيييييييييييير
 الجامع ة المد  ع   المشييييييييير  - سيييييييييوسييييييييية جمال /والدكتور ،الب ئة وتنم ة المجتم 
 .التدر س ه ئة أعضاء م  وعدد الجامعة عام وأم   الك  ات وعمداء

 اوأنن بالجامعات القطاعات أهم م  الجامع ة المد  قطاع أ  بنها جامعة رئ س واكد
 مستمرة بصفة مشاك هم لحل معهم والتواصل ل طالب الخدمات افضل لتقدم حر صو 
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 األداء م  رف   مسيييييييييييييتو  لتحق ق تسيييييييييييييع  بالجامعة الجامع ة المد  ا  ال  مشييييييييييييي را
 .لهم الراحة وتوف ر الطالب لخدمة وذلك المستمر التحس   ع ي والمحافظة

 ال  العام هذا الجامع ة بالمد  المقبول   الطالب أعداد ز ادة ع  القاضييييييييييييييي  وأع  
 الطالب جم   قبول تم ح ث طوخ مد نة تشييييييييييييييي  ل اعادة بعد وطالبة طالب 2600

 طبقا  نهموتسيييييك وطوخ ومشيييييتهر وبنها بشيييييبرا الجامع ة  المد ف  ل تسيييييك   المتقدم  
 . أالش هذا ف  المحددة ل مواع د

 ةالعم   لخدمة المتاحة االمكان ات كافة اسييييييييييتخدام ضييييييييييرورة ع   الجامعة رئ س واكد
 م  تالمخ فا تدو ر إلعادة جد دة مبادرة أط قت بنها جامعة ا  ال  مشيييييييي را التع  م ة
  ف الجامع ة المنشييييي ت داخل واسيييييتخدامها المسيييييت  ة غ ر واألخشييييياب والحد د األثاث

 دأتب المبادرة ا  ال  مشيييي را  اإلنفاق ترشيييي د بهد  وذلك لها المخصييييصيييية األغراض
 لجامع ةا المد نة تشييي  ل إعادة ف  المخ فات باسيييتخدام قمنا ح ث الجامع ة المد  ف 

 أحداث لخال محتو اتها سيييرقة بسيييبب فقط ومبا    حوائط ع  عبارة كانت والت  بطوخ
 .الجامعة لمخ فات مخز  إل  تحو  ها إل  أدى ما الثورة

نشيياء والمكاتب والسييرا ر الشييباب ك وعمل تجه ز تم انه القاضيي  وأضييا   حول ورسيي وا 
  ستأسييييييييييييييي ف  نجحنا حت  موجودة كانت الت  والمخ فات الحد د مخ فات م  المد نة
 ر قةبط تهدر كانت الت  الورق مخ فات ب   تم كما طالبا 220 الست عاب طوخ مد نة
 تم جن ه أل  80 بحوال  فرمها بعد داخ ها طو  ة سيييييينوات منذ ومتراكمة سيييييي  مة غ ر

 .الطالب ة واألنشطة الخدمات لصالح تخص صها

 ادرةالمب بتع مم المصيييير ة الجامعات ور سيييياء ق ادات جم   إل  دعوته القاضيييي  وجدد
 تهدر  رةكث مخ فات عندنا»: قائال المخ فات م  لالسييييييييييييتفادة بنها جامعة أطق تها الت 

 الك  ات عمداء إل  توج هات أعط  أنه م كدا «أخرى مرة منها االسيييييييييييييييتفادة و جب
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 لب  ا منيياقصييييييييييييييييات وتق  ييل أنواعهييا بجم   المخ فييات ف  التفر ط بعييدم بنهييا بجييامعيية
 .ل مخ فات

 ع يةالجيام والميد  الك  يات ف  الصييييييييييييييي يانية ورش ز يادة تقرر انيه الجيامعية رئ س وتياب 
 م  ج م  االسيييييييييييييييتفادة تتم حت  الالزمة بالمعدات ودعمها الشيييييييييييييييبا بة التنم ة ومراكز

عادة البالسيييييييييت ك ة واألدوات والمعاد  واألخشييييييييياب المخ فات  رةم وتشييييييييي   ها تدو رها وا 
 .أخرى


