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القاضىىىالقالقةاالقالسىىىةااىىىةلقطسىىىا  قال    ق 
قلل ع   ق قللةىىىىل قلىىىىل قلا ق ىىىى ىل قبق ل العلما
بأهمةلقالنشىى قالعلماق  قو  قالعةنة لقر ىى ق

 طشه قطف لقلاقالنش قالعلماقحالةا

بددت اليوم أل الددلمليول العليو الثليو ددلكثلوالوالددلالايول ا  ددلاليواثلا  لدد ل ددل  دد ل
ب هللااسالعلياللو لااثل تىلي  منلاي لقشلايقعليو شعليو الثلااحتيلا لايسا عضل
يوحا مليوالز  لالحتيثليكطالق لفثليو شددددددددعليو الثل لااللهمليحتل ييليول ليمعليو ي ل ل

ل.يو لويلواقمميليوجل  لالفث

هئمسلل-يوسددددددددمتلي ىدددددددد ليوقل ددددددددثلل/افثلكالا ل  لأليوجاسدددددددد ليالفاالحم ليوتليوتكا ه
 ل   لب هللااثلينليوجل  لاليولصددعي لافثل قت اهلل ل   لب هللا وثلقةددم ليو شددعل
يو الثلااثليولسددددا ىليولحاثلايوتاوثلييلم لكلعىلولللاجال ل نلالئتلاالثلوصددددلو ل

ل.يواص م ليو لولثلواجل  لاليولصعي يوجل  لالكللليكهللاسهيلفثلهفعل

اقلمليوقل ددددددثليك للكحلتلذلينليتمليوشاع لاشددددددهتلييالل للكلمعيل لوا اميلااط هليولح ل
يو الثليوتىلا وم ليوقملد ليوسددملىددم لييلم لكلمع لوللليحقق ل نلا يئتلاسددهيلفثلاط يعل

وجل  ثلايوتىليسددددددددهيليو لام ليوا املم لايولح ليو الثليوتىليعالطل لخع لاليوا اميلي
فثلاط يعليوقتهياليواثليالاعلبهلليوخعيجممنلكللليسدددددددددددددددهيلفثلي تيدلىددددددددددددددد  ليو ل ل

ل. حل لا ل نليوخعيجمنل لسا ىليحال  ليوس  لايقلا 
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اطلوبليوقل ثلبا  ميليالىاشلد ل نلب كليول عف لفثليو شعليو الثل نلخالملا  ميل
يواثليقددت هددللب ددكليول عفدد للاهشلالدد لفثلكدد لكامددلاليوجددل  دد لواا عي ل ددلوخددت ددلا

ل.يوق  ثلاييلم ليو شعليو الثلاا فمعليول ا  لالواللح من

اقلمليوقل دددددددثلينل ل   لب هلل دددددددهتالفثليالاك ليالخمع لاقت للااثلك ليولسدددددددا يلال
 ل   لفثليو لويلاقل تلبعصدددتل مييكم ل دددخل لواشدددجمعلل500ادخاتل دددلنليفةددد ل

يولح ليو الثلا ولفل ليوللح منلكلللاقتال دددددددعيو ل علاتدل نليوجل  لاليولصدددددددعي ل
لولح م لااشجمعليوللح من اليمنل  م لوال ي ليولشعاالاليل7اخصصتل و عل نل

اقلملينليولح ليو الثلفثل ل   لب هللياقثلييالل لل ددددتيتيلااثلك ليولسددددا يلالايك ل
ويلي تلي لكلاعفلياتيدلي حلثلاالم لىدددددلالي عينيلل نلقل ليالي حلثلول  ددددد الال
قدددتيلددد لا اثعه ل  الدددللكدددلنليحدددتثل نلقلددد لكامجددد لادددتأليوا يصددددددددددددددددد لبمنليولدددلح ممنل

ل.يلفثليو لوييولصعيمنلايقعيكه

كلئبلهئمسليوجل   لواتهيىددلاليو امللايولح ثلل-يشددلأليب ليو م منلل/بم للليوتليوتكا ه
اهئمسليول العلااثلييلم ليالهاقلءل لولح ليو الثل لااللهمليحتليييليولخع لال نل
يوجل  لاليولصدددددعي للكللليك لي  وسلااثلقته ليوللح منلاي تل دددددعطلليىدددددلىدددددمللواعقم ل

هيسلابلللي  وسلييجلبمللااثلاعامبليوجل  لاليولصددددددددددددعي ل ددددددددددددلنليالءليمئلاليوات
ل ل  لاليو لوي

ا  دددددددددددددددلهليوثلا  دليو تيتل نليواحتيلاليواثلا ي  ليولح ليو الثلابلوالوثليو شدددددددددددددددعل
يو الثلداومللاقلملينليول العليوتىلاسددددددددددالعلياللو لااثل تىلي  منلىدددددددددد فلي لقشل

 لول ي هاهلل للليسددددددهيلفثلحتاثليتمليواحتيلالفثل حلاو لواخعاجلبا صددددددملال حتد
لطشع لفثليو شعليو الثليولصعىلااثليولسا ىليوتاوث



 

  أخبار
  جامعة بنها

   18/04/2017: الثالثاء

 

المتلكام ليالديبلاكلئبلهئمسليول العلااثلينلل-المعليوعبلطلل/فمللليوتاليوتكا ه 
يوجددددل  ددددلالا ي دددد ل جل ادددد ل نليواحددددتيددددلالوا ه ضل ددددلوا اميلايولحدددد ليو الثلافثل

ىليو لويلاي ليحتلثللهياليولح ليو الثل قت اهلليو شددددددعليو الثليوعصددددددمنلااثل سددددددا ل
فثليوجددل  ددلالايولعيويليو المدد لايولح مدد لايوددتىلي ددتليولددتخدد ليوطلم ثلواقددتأليولجالعل

ل.ايو شلطليالولديلثليالاملايالىلىثلفثليوجل   

يىل  لحل تل قعهليول العلينليول العلىمشهتلااثل تىلل/ا نل لكل ليا  ليوتكا ه
ا  لقشدددلالح ملكمشم لياتيدلياهي ليو شدددعليو الثلاداهل اسدددلالاالم لياهي لال لل4

يمئ ليواحعيعلفثليو شددعياليو الم ليوتاهي لاقملاليالثعليو الثلوا شددعلاالثمعليوتاهيلال
يو الم لفثليديءليوللح منلايول يصدددددددشلاليوقملىدددددددم لوا شدددددددعليو الثلاداهلياةدددددددلءليمئ ل

اتدل نليواجلهبلفثليواتهيسل جل   لب هللفثليو شدددددددددددددددعليالولديلثلداومللادهيىددددددددددددددد ل
ل. جلالاليو شعليو الثليولصعىلايو عبثلايوتاوث

يتكعلينليوجاسدد ليالفاالحم لوال العل ددهتالحةدد هيلكلمعيلاكلنلفثل قت  ليوحل ددعينل
التيءليوثاملالااكالئهللااتدل نلياةددددددلءليمئ ليواتهيسل لوجل   لااتدل نليىددددددلات ل

 لولجاسليالااثلواجل  لالااتدلليولواللال لوجل  لاليولصعي لا قعهليو شعليو الث
ل. نلهنىلءليولواللاليولعكيي 


