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وضععععععأ حس  أ ععععععا   : وجامعة بنها ةهالي القليوبيأبداية تحقيق حلم 

 المستشفى التخصصى السديد
 

 

إلحتفالية وضع  يوليو القادم موعدا   9تحدد يوم األحد 

حجر األسااااو ألوس مفاااتصااافم تك ااا ااام م  و  

طار خطة الجامعة لتطوير خدمات إلجامعة بنها فم 

الرعااايااة ال ااااااحيااة التم تقاادمهااا ل واطنم محاااف ااة 

الق يوبياااة وعااادد ما ال حااااف اااات ال جااااور  و لااا  

ية معقباس الصاااديد ع م ال فاااتصااافيات الجال واجهة اإل

التم يتم تطويرها ما خالس خطة الجامعة الصاااااااام ة 

قامة ك يات جديد  وتجديد الك يات الحالية ب ا يفهم فم االرتقاء بجود  الكدمات ال جت عية إل

 .والتع ي ية التم تقدمها الجامعة ل  واطنيا والطالب
  
خالد  /رالدكتونه قد تم االتفاق مع أرئيس جامعة بنها  - الفيد يوسف القاضم /كد الدكتورأو

 /ل واءع م ل جامعات واوزير التع يم العالم والبحث الع  م ورئيس ال ج س األ -عبدالغفار 

 حتفالية فم التاسع ما يوليو القادم ب ا ي يققامة اإلإمحافظ الق يوبية ع م  -مح ود عص اوى 

بهذا الحدث ال تفرد وغير ال فاابوق حيث ساايكوم ال فااتصاافم التك اا اام الجديد ال   و  

 .معة بنها هدية الحكومة ال  رية والقياد  الفياسية لصعب الق يوبيةلجا
  

حتفالية فم هذا التوقيت جاءت تأكيدا ع م قيام الصااااااعب ال  اااااارى م اإلأوقاس القاضاااااام 

وقدم القاضااام الصاااكر لوزير  2013  بت اااحيس مفااايرته الوطنية فم النالث ما يوليو عام

 .قامة هذا ال رح الطبم الضكماندته إلالتع يم العالم والبحث الع  م ع م دع ه ومف
  

صكر ل واء محافظ الق يوبية الذى قام بتذليل كافة العقبات التم  -مح ود عص اوى  /ك ا قدم ال

مام ال صروع وشكر القاضم محافظ الق يوبية ع م دع ه ومفاندته أحاوس البعض وضعها 

د التك اا اام الجديما ح او لفتس باب التبرعات النصاااء ال فااتصاافم  هل  صااروع وما ابدا

حدث الن م الهندساااااية قامته وفقا ألإوالذى تم االتفاق مع القوات ال فااااا حة ال  ااااارية ع م 

 .والطبية القامة منل هذه ال فتصفيات
  
م تضاااااااافر جهود ج يع العام يا بالجامعة واالجهف  التنفيذية ب حاف ة إوقاس القاضاااااام  

ادى الم ام ي ااااابس ح م جامعة بنها الق يوبية واعضااااااء مج س النواب والقيادات الصاااااعبية 

ومواطنم محاف ة الق يوبية فم اقامة مفتصفم تك  م ع م اع م مفتوى ما التجهيفات 

حقيقة واقعة يتم البدء فم اقامتها يوم وضااع حجر االساااو واهدى القاضاام وقيادات جامعة 

دا زا جديبنها هذا االنجاز غير ال فاااابوق الم القياد  الفااااياسااااية التم تضاااايف كل يوم انجا

 .ل الس الصعب ال  رى ول فتقبل الوطا


