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 بنها بجامعة كبري إحتفالية في

 والعاملين المثاليات واألمهات الشهداء أمهات من 47 تكريم
 يوسف السيد/ الدكتور برئاسة بنها جامعة قامتهاأ إحتفالية في

 من 44 تكريم تم األم، عيد بمناسبة الجامعة رئيس - القاضي
 .دارتهاوا   الجامعة بكميات والعامالت والعاممين المثاليات األمهات

 أمهات 3و الجامعة كميات جميع في مثالية أما   24 تكريم تم فقد
 أمهات من مثالية أما   22و ،الجامعة دارةبإ العامالت من مثاليات
 من مثاليا   موظفا   26 تكريم تم كما ،القميوبية محافظة شهداء
 .وكمياتها بالجامعة العاممين من 26و الجامعة دارةبإ العاممين من موظفين 3و الكميات
 ألمهات تكريما   جاء األمس حتفالا أن ،اإلحتفالية خالل كممته في القاضي/ الدكتور وقال

 تكريما   وكذلك وكمياتها الجامعة في مجتهد وموظف عامل ولكل وزوجاتهم الشهداء
 الجامعة. في المثاليات لألمهات

 أمهات نتاج فهم نجازاتهمبإ ليهمإ يشار مصريين رجال هناك كان اذا أنه القاضي وأضاف 
 النفق من مصر خروج في مهم دور المصرية فممسيدة بالفضل، ليهمإ يشار مصريات
 وبفضل مصر وشرطة جيش وبفضل فيه، الوقوع عمي مصر أوشكت الذي المظمم

 .النفق هذا من ننجو نأ استطعنا وسيداتنا ورجالنا مؤسساتنا
 الشعب كل عن نيابة وقفوا المدنية والشرطة المسمحة قواتنا أن بنها جامعة رئيس وأكد

 أعداء من والخيانة الغدر برصاص سقط شهيد لكل التحية موجها   رهاب،اإل ضد المصري
 فالحقد طفل، أو أعزل مواطن بين يفرقوا ولم وكنيسة مسجد بين يفرقوا لم الذين الحياة
 .أبدا   مصر تهزم لن والتي والخيانة لمخثة أهل فهم بالسواد قموبهم وممئت اعماهم
 الجيش من مصر لرجال أم هي التي ةالمصري باألم جميعا   نفخر أننا القاضي وقال

 باألمس رفض الذي مصر، شعب لكل أم وهي بالمؤسسات العاممين لكل وأم والشرطة
 ورفضه غضبه عن يعبر المصري الشعب كل وخرج ،األسكندرية تفجير بعد الخوف

 .رهابلإل



 

  أخبار

  جامعة بنها

   26/3/2028: األثنين

 

  
 بالجامعة والعامالت العاممين من العديد قبل من كبيرا   حضورا   شهدت قد حتفاليهاإل كانت

 الجامعة رئيس ونائبي الكميات عمداء من عدد شهدها كما والكميات، داراتاإل بمختمف
 العميا لمدراسات أبوالعينين هشام/ والدكتور المجتمع لخدمه اسماعيل جمال/ الدكتور
 لمجامعة. الثالثة المساعدين واألمناء

 الشهداء، أمهات نصيب من كانتا لعمرتين عمنية قرعة جراءإ تم اإلحتفالية نهاية وفي
 لخمس العمنية القرعة جراءإ تم كما الحاضرين، األمهات من لعدد خصصتا وعمرتين
 بالكمية. نلمعاممي الرياضية التربية كميه عميد - أباظة حسين/ الدكتور بها تبرع عمرات


