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 مه جامعة بنها بيان    

  لى واقع لحلبية طمىحات المىاطنيهاألحالم جحىلث إ
 

  

وعمداء وعاممين أن تؤكد عمى أن  ونواباً  تود جامعة بنيا رئيساً 
بناء محافظة القميوبية وجموع المصريين الطموحات التى يحمميا أ
لى مجتمعيا تمك الطموحات دة عالية وخدمات تقدميا الجامعة إنحو تعميم جامعى بجو 

ول المسئولية أ ولويات قيادة الجامعة الحالية التى تشرفت بتولىأولى أكانت والزالت ا
لمسولية ر من العام الماضى والتى وضعت نصب أعينيا منذ اليوم األول لتولى ابسبتم

امعة بنيا جامعة حكومية متميزة ن تكون جالعمل عمى تحقيق طموحات أبناء الجامعة فى أ
صطفاف عمى ح واإلواحد تجمعو الرغبة فى النجان يعمل أبناء الجامعة كفريق عمل وأ

مواكبة فكر القيادة كيد عمى لتحقيق آمال وطموحات المواطنين ولمتأ قمب رجل واحد
ودائما يصب فى صالح  جديداً  نجاز مشاريع قومية عمالقة تمثل رصيداً السياسية فى إ

ت قيادة جامعة بنيا ومن ىذا المنطق عمم مستقبل الوطن وابنائو من المصريين جميعاً 
منذ سنوات  العمل بو كان معظميا متوقفاً  نجاز العديد من المشروعات والتىالحالية عمى إ

لوضع حجر اساسيا وبعضيا كان  ال الفتة رخامية تحمل تاريخاً طويمة وبعضيا لم يكن إ
عة والمواطنين تحقيقيا وتحويميا إلى واقع نعايشو ونراه أمام بناء الجاميتمنى أ احالماً 

 .عينناأ
معة بنيا يقام ك بالكامل لجاول مستشفى تخصصى مممو ومن أىم ىذه األحالم حمم إنشاء أ

نشاء المستشفيات ويضم جميع التخصصات مستوى ووفقا لممعايير الدولية إل عمىعمى أ
نشاء ة الدقيقة منيا والذى تم تحويمو إلى واقع بعد توقيع بروتوكول إالطبية وخاص

ة المستشفى بين الجامعة وجياز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لمقوات المسمحة المصري
ع من يوليو الجارى ساس فى التاسمن يوليو الجارى وتم وضع حجر األ فى الثالث

يم العالى والبحث العممى والمواء/ محمود وزير التعم -بحضور الدكتور/ خالد عبدالغفار 
عضاء مجمس المعنية وعدد من أممثمى الوزارات محافظ القميوبية وعدد من  -عشماوى 

أن وعمداء وقيادات جامعة بنيا بعد  ذية بمحافظة القميوبيةالنواب والقيادات السياسية والتنفي
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 عن كاىل المواطنين وتوفيراً  نشاء المستشفى تخفيفاً ظل الموقع الذى تم اختياره إل
عمى مستوى ولتقميل الضغط عمى المستشفى لتخصصات طبية دقيقة وأساتذة عمى أ

لحجر أساس إلنشاء  الجامعى الذى يحوذ عمى ثقة مئات االالف من المرضى يحمل لوحة
سنوات ولم يتحرك المشروع قيد أنممة وظل مجرد  7كثر من مركز لعالج األورام منذ أ

ى عاتقيا تحويل خذت عمعة بنيا الحالية ميام المسئولية ألوحة وعندما تولت قيادات جام
بناء محافظة القميوبية وبعض المحافظات المجاورة فى وجود مستشفى حمم الماليين من أ

فى تحقيق الحمم وتحويمو  فقد عممت القيادة الحالية عمى اإلسراعى رفيع المستوى تخصص
اتنا المسمحة الوطنية الشريفة لإلستعانة بخبراتيا واإلستفادة من لى قو إلى واقع ولجأت إ

مكانياتيا العالية وادائيا المنضبط ولم تتوانى القوات المسمحة لحظة واحدة فى القيام إ
لذى تضافرت شراف عمى التنفيذ اتشفى الذى انتيت منو بالفعل واإلبميمة تصميم المس

تخصصي ساس لممستشفى الجيود الدولة كميا من أجل إنجازه وفى يوم وضع حجر األ
ستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى والذى بدأ تنفيذىا منذ عده تم افتتاح وحدة اإل  الجديد

 .وسعات الجديدة بياتنفيذ الت شيور وتم افتتاحيا ويجرى حالياً 
ستكمال العمل فى عدد كبير من المشروعات التى تم البدء إكما عممت قيادة الجامعة عمى 

استالمو ولم تنتيي ومنيا مشروع مبنى اليندسة الزراعية بزراعة مشتير الذي تم  فييا سابقاً 
دة سنوات العمل بمشاريع توقف العمل بيا منذ ع كذلك تم إعادة٧١٠7وتشغيمو في فبراير 

ل متوقفا عمى مدى نشاء المزارع السمكية الذى ظوأصبحت في حكم الكينة مثل مشروع إ
نتياء وبدء النور وعاد العمل بو بقوة وعزيمة وقد اقترب من اإل سنوات والذي أعيد إلي 5

ول زيارة تفقدية يس الجامعة بأمحافظ القميوبية ورئالتشغيل وقام وزير التعميم العالى يرافقو 
 .ستكمال المشروعى عالى لحفز ىمة العاممين عمى اإلسراع فى إمى مستو ع

متحانات إلى عدد من المشروعات األخرى فى مقدمتيا مبنى اإل  وتواصمت الزيارات
وكذلك المبنى الجديد  ٧١٠٢والمكتية المركزية والذي بدا العمل بو في شير اغسطس 

عد والذي تم منذ شيرين البدء في بكفر سلكمية التربية الرياضية لمبنين بأرض الجامعة 
أعمال األساسات وامتدت منظومة اإلنشاءات إلي البدء في إنشاء سور فرع الجامعو 
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لي تطوير وتحديث اءات عند ىذا الحد بل امتد إنشبأرض العبور ولم ينتيي ممف اإل
يا والمدن بنية واألداب واليندسة بشبرا وىندسة م والتجارة والتربية النوعكميات العمو 
 الجامعية.

وتود فى النياية أن تؤكد الجامعة حرصيا التام عمى إنجاز كافة المشروعات التى تم 
تذليل  لمجدوال الزمنية المحددة كما تعمل عمى قامتيا وفقاً اإلعالن عنيا والتعاقد عمى إ

ول وتيدى جامعة بنيا ىذه بأ ي من ىذه المشروعات اوالً قبات التى تواجو أكافة الع
لى القيادة السياسية ونسأل المولى أن ا لمشروعات إلى ابناء الشعب المصرى العظيم وا 

  .لى سواء السبيلييدينا جميعا إ
 
                                                                                
  

                                                        
  

 


