
 

  أخبار

  جامعة بنها

   29/05/2017:  اإلثنين

 

 القاضى يشيد بأمن الجامعة اإلدارى صمام أمان لجامعة بنها:
 

 

رة لتفقد ستتتتتتير خالل جولته المفاجئة والمستتتتتتتم 

يات الجامعية واالطمئنان على فالعمل بالمستتتتتت تتتتت

على  تردد ن  م ل ل مقتتتدمتتتة  ل لختتتدمتتتات ا جودة ا

أشتتتتتتاد  ،المستتتتتتت تتتتتتفيات من المر تتتتتتى و و    

رئيس جامعة  - الستتتيد  وستتتض القا تتتى /الدكتور

فراد طاق  أطباء وستتتتتتتا  ة واأنتظام العمل بالمستتتتتتت تتتتتتفيات وانتظام اأإبن ا ب

 .التمر ض
  

لقاها المر تتتى من جميل العاملين بالمستتتت تتتفيات تلة التى  شتتتاد ب ستتتن المعامأو

دارى المنت تتتتتتر ن من اأفراد اأأداء آشتتتتتتتتاد رئيس الجتتامعتتة بتتأثنتتاء جولتتته أو

بالمستتتتتتت تتتتتتفيات وب ستتتتتتن  عامل   مل المر تتتتتتى و و    والمرور الدائ  على 

ة قستتتتام المستتتتت تتتتفى المختلفمين ا و وجيه المر تتتتى واليائر ن أأالمستتتتت تتتتفى لت

قستتام المختلفة للمستتت تتفى لل ىتتول على نتقال بين األمر تتى فى اإلومستتاعدة ا

 .الخدمة والرعا ة الالزمين ل  
  

ووجه رئيس الجامعة بضرورة استمرار  قظة أفراد اأمن فى ظل الظروف التى 

 .   دها البالد
  

دارى بجامعة بن ا على انتظام من اإلمد ر عام اأ -كد ز ن ستتتتر ان أومن جانبه 

فى مواقع   بمختلض كليات الجامعة وفى المقدمة مست فيات الجامعة من فراد اأأ

 .لى مرافقي  إمر ض باال افة  1000التى  ستقبل  وميا ما  ي د عن 
  

ب ستتتتتتن معاملة المر تتتتتتى و و    ن  عليمات رئيس الجامعة إوقال ستتتتتتر ان 

 لقسام العالجية المختلفة بالمست فيات ومساعدا    على ال ىولى اأإ   و وجي 

ء طباستتتتتا  ة من اأعلى الرعا ة الىتتتتت ية الالزمة و يستتتتتير لقاءا    مل كبار اأ

عضتتاء هيئة التدر س العاملين بالمستتت تتفيات بما   قا ر تتا المر تتى و م د أو

ستتتتمرار بيئة عمل مناستتتبة لالستتتا  ة واالطباء بما  تيي ل    قد   اقىتتتى انوا  إل

 .الرعا ة بالمر ى والتعاون االنسانى مع  
  

رئيس الجامعة الدائمة هى  ستتتتتتن معاملة  - ال ان  عليمات الدكتور القا تتتتتتىوق

المر تتتتتتى و  ليل العقبات التى  واج    فى ال ىتتتتتتول على الرعا ة الىتتتتتت ية 

والعالج واستتتتتتتيعاا و ل الم تتتتتتأالت التى  ارأ بين بعض المر تتتتتتى و و    
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ا فى  مينأوالعاملين بالمستتت تتفيات ك لت التاكد من ستتالمة المن تتات واالج ية و 

طار الم ام الموكلة الدارة االمن بالجامعة ووجه ز ن ال تتتتتتأر للعاملين باالمن إ

فراد االمن أول اداء أوال بأاالدارى كما وجه ال تتتتتتأر لرئيس الجامعة ال ى  تابل 

 .االدارى فى كليات الجامعة ب أل دائ 
 


