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 مع حوارها لرعاية الرئيس تدعو بنها جامعة

 الشباب
   

 / الرئيس بنها جامعة رئيس - القاضى يوسف السيد /الدكتور دعا 
 فى الجامعة تقيمه الذى الشبابى الحوار أسبوع لرعاية السيسى عبدالفتاح

 وأساتذة رؤساء فيه ويشارك المقبل فبراير 52 حتى 52 من الفترة
 الجامعات من وعدد حكومية جامعة 52 يمثمون وطالبة طالب 0111 من وأكثر المصرية الجامعات

 .العممي لمبحث والدولة العالي التعميم وزير - الشيحي أشرف /الدكتور برعاية الخاصة

 شيحة جمال /الدكتور النواب بمجمس التعميم لجنة لرئيس الدعوة توجيه تم نهأ الى القاضى عمنوأ
 والبحث لمتعميم المتخصصة المجان بدعوة أيضا يقوم سوف نهأ لىإ امشير   بالمجمس التعميم لجنة ونواب
 الفعاليات في لممشاركة التعميم وخبراء المدني المجتمع و األحزاب وممثمي الجمهورية برئاسة العممى

 عمل يتم وسوف العممي والبحث التعميم منظومة تطوير عن الجامعات شباب مع حوار بإقامة الخاصة
 والبحث التعميم فعاليات تطوير حول رؤيتها جامعة كل تقدم أن عمى لمجامعات األعمى لممجمس محاكاة
 .العممي

 وطرح المشاركين الطالب وأفكار أراء إستعراض الى يهدف الحوار أسبوع ان بنها جامعة رئيس وقال
 القضايا مختمف من يطرح فيما الشباب تفكير نمط عمى التعرف وكذلك رلمص المستقبمية الروئ

 طالب بها يتمتع التى والثقافية العممية اإلمكانيات عمى التعرف الى الحوار أسبوع يهدف كما ؛ الوطنية
 .المصرية الجامعات

 مع الحوار خالل من أطمقها التى السيسى عبدالفتاح/  الرئيس لمبادرة إمتدادا الحوار أسبوع ويأتى
 الشباب عمى الوطنى العمل قضايا طرح خالله يتم شهر كل يعقد دوريا مؤتمرا أصبح والذى الشباب

 عمى وتنفيذها منها بالكثير األخذ تم والتى الوطن يواجهها التى المشكالت لحل ومقترحاتهم أرائهم وتمقى
 .الواقع أراض

 بالدور منها إيمانا الجامعة لقيادة عمل كمنهاج يأتى الشبابى الحوار سبوعأ أن القاضى /الدكتور وأكد
 هذا قاطرة هم فيه الشباب يكون لمصر أفضل مستقبل خمق فى الشباب يمعبه أن يمكن الذى الكبير

 .المستقبل
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 مدار عمى بالجامعة تقام التى الطالبية األنشطة إطار فى بنها جامعة تنظمه الحوار أسبوع أن يذكر
 .بالجامعة الطالبية األنشطة عام منسق - عيسوى خالد /الدكتور بذلك صرح الدراسى العام


