
 

  أخبار

  جامعة بنها

   38/23/3128:األربعاء

 

 االرهاب لمكافحة بنها جامعة وثيقة إطالق 

 
 برئاسة مسأ مساء اجتماعو فى بنيا جامعة مجمس وافق

 عمى الجامعة رئيس - القاضى يوسف السيد/ الدكتور
 الجامعة رئيس عدىاأ والتى رىاباإل مكافحة وثيقة طالقإ
 التى الندوة فى تجسدت والتى بنيا جامعة لمبادرة ستكمالا إ

 مجمس عمى القاضى عرضيا التى الوثيقة ونصت رىاباإل مكافحة عن الجامعة نظمتيا
 : عمى الجامعة

 ومشكالت قضايا مع لمتفاعل أسوارىا خارج الخروج فى بنيا جامعة نجاح بعد - 2
 عمى الجامعة تعمل ىائالا  أثراا  حدثتأ التى المبادرات من حزمة خالل من المجتمع
 نتقالاإل عمى والعمل المبادرات من مزيد بطرح المجتمع داخل بقوة التواجد استمرار
 فى تقع التى والقرى والمراكز المدن لىإ رىاباإل  بمكافحة والخاصة األخيرة بمبادرتيا
 ضافةبإ وذلك فييا المجتمعى دورىا ترسيخ عمى الجامعة تعمل والتى الجغرافى محيطيا
 تطمقيا التى الشاممة القوافل مكونات لىإ يضاف جديد كمكون رىاباإل مكافحة منياج

 .الجامعة
 مرة الواحد الدراسى العام فى مرتين رىاباإل لمكافحة التوعية ندوات عقد عمى العمل - 3
 دائرة توسيع مع الثانى الدراسى الفصل بداية مع والثانية األول الدراسى الفصل بداية مع

 المعاونة والييئة التدريس ىيئة عضاءوأ األساتذة لتضم الندوات ىذه من المستفيدين
 .الطالب جانب لىإ والعاممين

 عمى العمل فى«األمن وأجيزة المسمحة القوات» بالدولة المعنية الجيات مع التعاون - 4
 عمم أساتذة» الجامعة بين لمحوار موائد خالل من رىاباإل مصطمح يحدد تعريف وضع
 ىذا مع التعامل من نتمكن حتى «اإلرىاب بمكافحة المعنية جيزةواأل واإلجتماع النفس

 .والدولية قميميةواإل العربية المحافل فى المصطمح
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 العالم جامعات مع والمستقبمية الحالية الدولية عالقاتيا خالل من بنيا جامعة تعمل - 5
 عمميات من البالد لو تتعرض ما شرح خالل من المصرية الدولة دعم عمى المختمفة

 مع شتراكباإل الجامعة تعكف كما المصرية الدولة سقاطإ لىإ تيدف مراتاومؤ  رىابيةإ
 الثقافية الوسائل فضلأ يجادوا   رىاباإل بمخاطر التوعية عمى الدولية الجامعات

 .كمو العالم دول ييدد خطراا  عتبارهبإ لمواجيتو والسياسية جتماعيةواإل
 والبحث لمعمم بيتاا  عتبارىابإ والبشرية والبحثية العممية كانياتيااإ بنيا جامعة تضع - 6

 ودراسات بحاثأ من الدولة تحتاجو فيما المصرية الدولة تصرف تحت ولمتفكير العممى
 .رىابباإل تتعمق

 دانةواإل الشجب عبارات لىإ تحتاج ل رىاباإل مواجية نأ عمى بنيا جامعة تؤكد - 7
 التى والبرامج الخطط خالل من الواقع رضأ عمى والعمل اليمم استنفار لىإ تحتاج بينما

 وقتل الدولة لمحاربة سبيالا  رىاباإل اتخذوا من فييا ينشأ التى البيئة تحسين تستيدف
 .قتصاديةواإل والثقافية جتماعيةواإل المعيشية النواحى من وذلك برياءاأل
 واحد رجل قمب عمى دائماا  تمتقى والتى الدينية المؤسسات كافة بنيا جامعة تدعو - 8

 قيم حياءوا   خالقيةاأل القيم غرس فى المساىمة لىإ الواحد الوطن أبناء بين ولتفرق
 والتواصل المؤسسات ىذه جدران بين من الخروج خالل من المواطنين بين الضمير
 قيم عالءإل التعميم ومؤسسات الجامعات رحاب فى والتواجد المواطنين مع المستمر
 بوابياأ قبل بنائياأ عقول نأ بنيا جامعة وتؤكد الغراء السماوية ديانناأ فى لصفحوا السماحة
 .معيا والتعاون المؤسسات ىذه ستقبالإل مفتوحة

 بمخاطر فقط ليس الطالب من ألبنائيا المستمرة التوعية عمى بنيا جامعة تعمل - 9
 وعرضيا بطوليا مصر رضأ عمى يقام بما بتعريفيم ولكن مواجيتو سبل وأ رىاباإل

 الذى الوطن لمستقبل ضافةإ تمثل عمالقة مشروعات من وغربيا شرقيا وجنوبيا شماليا
 يرونو بما بالغد األمل بذور وزرع لموطن الشباب ىؤلء نتماءإ من يزيد بما شبابو ىو

 المحاضرات عشرات من ثراا أ بمغأ الواقع فى الرؤية تكون بحيث فيو ويثقون بأعينيم
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 رحاب لىإ لممستقبل الضبابية الرؤية من نتقالاإل عمى الشباب ىؤلء يساعد بما النظرية
 .فيو ملاأل
 فى نخراطاإل لىإ بنيا جامعة أبناء وخاصة المصرى الشباب جميع بنيا جامعة تدعو - :

 األنشطة بممارسة ىتماماإل لىوا   العممى التحصيل جانب لىإ الوطن لخدمة العام العمل
 األنشطة لزيادة والعممية المادية مكاناتاإل كافة بتوفير الجامعة تتعيد كما الطالبية
 .لمطالب يجابيةإ نتائج من تحققو بما لممارستيا األجواء وتييئة الطالبية

 المعنية الجيات مع بالتعاون جديد برنامج طالقإ عمى وتعمل بنيا جامعة تدعو - 21
 والتراث والحضارة والجمال القوة عوامل عمى يقفون حتى ببمدىم طالبيا لتعريف الدولة فى

 .شبابو من الكثير سفلأل يجيميا والتى الوطن بيا يتمتع التى واإلنسانى الثقافى
 ومختمف الوطن شركاء مع تتعيد رىاباإل لمكافحة ىذه وثيقتيا بنيا جامعة تعمن واذ

 من وتأييداا  دعماا  تمقى سوف نياأ فى واثقة بنودىا تنفيذ عمى الدولة فى المعنية الجيات
 الوطن ىذا بناءأ المواطنين ومن أدناىا لىإ المسئولية مستويات أعمى من الجيات كافة

 وفى والصادقة المخمصة الوطنية السياسية القيادة وفى وجل عز اهلل فى ثقتيا عمى عتماداا إ
 وقياداتيا مصر اهلل حفظ..  والسياسية والثقافية الفكرية توجياتيم مختمف عمى الوطن أبناء

 .المخمصين وأبنائيا


