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جامعة بنها تنظم مسيييييييدة  حا ييييييي       
ا مواطندن على ا مشييييافىة الى ااباتا ا  

: اب  من ا تةوج ا قاضييييييى..  ا ةئاسييييييدة
وا مشيييييافىة  مظهة حييييييافم  لد     م 

 ومكابة مصة
نطل ت من إرئوس جامعة بنها مسييييواش ةا ييييدش  -السييييود  وليييي  ال ا يييي   /قاد الدكتور

نتخابوة مام مبن  إدارش الجامعة وطافت  يييييييييييوارا مد نة بنها ماورا جعدد من اللجا  اإأ
نتخيياجيياا يجييابويية ف  فعييالويياا الووم ال ييان  لإلحييا الاواطنون ىل  الارييييييييييييييييياركيية اإ

 .الائالوة

نائب رئوس الجامعة لخدمة  - جاال اليييييييااىو  /لدكتوررافق ال ا ييييييي  ف  الاسيييييييواش ا
خالد  /والدكتور ،ىاود كلوة التابوة الايا ييييييييييييوة -ةسييييييييييييون أجا    /والدكتور ،الاجتاع
 .الانسق العام لالنرطة الطالبوة جالجامعة -ىوسوى 

 «انزل و ييييييييارال»كاا  ييييييييارال فوها االال  من طالا كلواا الجامعة مادد ن  تافاا 
 .والاراركة ف  العاس االنتخاب  الذى ترهده مصا لحا الاوطنون ىل  النزول

وقد تفاى  مع الاسيييييييييييييييواش اال ال  ف  الريييييييييييييييوارا والانا ل تعبواا ىن تجاوا الجاوع 
 .ورغبتهم الح و ة ف  الحفاظ ىل  الوطن واختوار رئوس 

ال ا   أ  الاسواش جاءا تعبواا لاا  دور بداخلنا تجاه مصانا الحبوبة  /وقال الدكتور
واا ال  ا  الاسييييييييواش امبتت للجاوع ا  مصييييييييا بلد االمن واالما  وأ  االر اا لن مريييييييي

 .الوطن   ني الاصايون ىن الدفاا ىن وطنهم والحفاظ ىل  أمن والت اار
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واكييد رئوس الجييامعيية اننييا امييام ىاس انتخيياب  كبوا مطييالبييا ابنيياء جييامعيية بنهييا وا ييال  
 ذه االنتخاجاا والظهور جاظها ةضيييييييار   ال لووبوة الخاوج والارييييييياركة االيجابوة في

 . لوق جحجم ومكانة مصا

ووج  ال ا ييييييييييييييي  التحوة ال  طالا جامعة بنها والعاملون وأىضييييييييييييييياء  و ة التدريس 
ومعاونوهم الذ ن تسيياج وا للاريياركة ف  الاسييواش طواىوة منكدا ا   ييباا الجامعة أمبتوا 

ىل  دراية كاملة جاالنجا اا الت   للجاوع انهم ىل  قدر الاسييييي ولوة تجاه وطنهم وانهم
 .تح  ت ىل  ارض الواقع من اج  مست بلهم

وا يييا  ان   يييا د جاالمس والووم مدى تفاى  الاواطنون مع دىوش طالا جامعة بنها 
للنزول ال  اللجا  االنتخابوة والاريييييييياركة ف  تحد د مصييييييييوا الوطن ةفا ا ىل  امن  

 .والت ااره ىل  مدى السنواا ال ادمة


