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 أل  ةةةل  اقةةة  ث ت   لثق ف ةةة ةجامعةةةت بنهةةةا  النةةة     نةةة  

 تفل   جامعاث   مصري ت  مااح
  

ة رئيس جامعة بنيا أعمال الندو  - السيد القاضير/ افتتح الدكتو 
، ةمعبالتعاون مع الجاة ولي التي تنظميا القوات المسم األ ةالتثقيفي

السيد / الدفاع الشعبي والعسكري والمواء قائد قوات - خالد توفيق/ فتتاح المواء ضر اإل
العمداء ووكالء دد من وع ةاربين القدماء ونواب رئيس الجامعمدير جمعية الم  - الغالي

 .وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين والطالب ةالكميات واألساتذ
ان الذي نتمتع بو  يث أكد القاضي عمي أن الشباب المصري البد أن يعي أن األمن واألم

، فال فرق جة إرادة  رة وجيش قوي ودماء ذكية ومؤسسات متماسكة وبمد قويةاألن ىو نتي
ومسي ي الكل مصري في السمم وال رب  يث اختمطت دماء الجميع في بين مسمم 

ي ست والذي تم ىزيمتو فلغالية لذي أ تل جزء من أرض مصر امواجية العدو الغاشم ا
                                         .م3791سنة  ساعات في  رب أكتوبر المجيدة

وبيذا الجمع الكبير، كما أكد عمي  وأكد عمي أن جامعة بنيا م ظوظة بتنظيم ىذه الندوة
بالعمل  االرىاب الخسيس لن يستطيع أن يأخذ منا، بل العكس فكل عمل دنىء سنقابمو أن

ضون ويقفون صفًا  تي نستطيع القضاء عميو، فالمصريين ينتفوالترابط ونبذ الخالفات 
                                                                    وا دًا وقت الشدة.

لكل من ض ي من أجل مصر ومن أجل شعب مصر،  ووجو رئيس جامعة بنيا الت ية 
ليا مؤسساتيا وكياناتيا، فرغم كل المؤمرات التي ت اك ليا من  ر دولةمؤكدًا عمي أن مص

األرض، رجال القوات  أجنادالداخل والخارج، مصر تعمر وتبني ألن بيا رجال ىم خير 
مًا والشرطة البواسل الذين ي اربون ويرابطون عمي ال دود ويؤمنون الداخل ودائ المسم ة

شم بصدورىم م، ىم رجال وقفوا وتمقوا الرصاص الغاوالسم نجدىم بجانبنا في أوقات الشدة
كل أب وأم ولكل أخ وأخت لي كما توجو القاضي بالت ية إ  رىنيابة عن الشعب المص

وأبن وأبنو، لشييد أو مصاب ض ي من أجل تراب ىذا البمد، وقال: لن نوفي  ولكل زوجة
عفاء أبناء وبنات رارًا بإوأعمن أن جامعة بنيا اتخذت ق أسر الشيداء  قيم ميما قدمنا ليم،
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، المصروفات عند الت اقيم بالجامعة بالبرامج الدراسية العادية والخاصة الشيداء من كافة
                           .كما اتخذت قرارًا بتوفير فرص عمل لزوجات الشيداء وأسرىم

وأضاف رئيس جامعة بنيا أن مصر قيادة وشعبًا تقود معركة شرسة مع اإلرىاب وتواجو 
من الخارج والداخل إال أن مصر وأبنائيا قادرين بفضل اهلل وتكاتفيم  ة ربًا غير أخالقي

                                           .عمى التصدى لكل المؤامرات التى ت اك ليا
وقال: أنو لشرف كبير لجامعة بنيا تشريفكم لتوعية وتعريف شباب المستقبل بما يقدمو 

عمي  لم فاظ والشرطة من تض يات بدمائيم الذكيةأبناءنا من أبطال القوات المسم ة 
                                                                     .مقدرات ىذا الوطن

شكر إلي الدكتور/ السيد القاضي عمي ة  وجو المواء/ السيد الغالي الوفي كممتو أمام الندو 
ليوم  إستجابة جامعة بنيا لمدعوة التي أطمقيا الرئيس/ عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية

من طالب  الشييد، والتي طالب فييا الرئيس بضرورة التواصل المستمر بين الشباب
                             .لمتعرف عمي بطوالتيا وتض ياتيا الجامعة والقوات المسم ة

وعدد من أبناء  الشيداء ومصابي العمميات ال ربية تم تكريم عدد من أسر وفي ختام الندوة
 عبيرًا عن وفاء القوات المسم ةالقوات المسم ة من مصابي  رب أكتوبر المجيدة، ت

، كما تم تكريم عدد من الطالب القوات المسم ةألبنائيا وتقديرًا لتض يات وبطوالت 
                                                              .المتميزين في جامعة بنيا

  
 


