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 بعيد للتهنئة بنهب مطرانية يزورون الجبمعة ووفد «المغربى»و «السعيد»

 المجيد القيبمة

 الجامعة نأ  بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أكد
 من وعقدت المحمي المجتمع مع نفتاحواإل التواصل عمى حريصة

 الواقع أرض عمى حقيقية ومبادرة مجتمعي حوار أول المنطمق ىذا
 لموصول القميوبية بمحافظة ختمفةالم المجتمعية األطياف بمشاركة

 4 من جديدتين كميتين وفتح تشغيل بدء حول المناسبة القرارات لىإ
 .الوزراء مجمس من عمييا الموافقة تم جديدة كميات

 لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربي حسين /الدكتور يرافقو السعيد زيارة اللخ ذلك جاء
 لمشئون المساعد العام األمين مع بالجامعة الكميات عمداء من ووفد والطالب التعميم
 جرجس /والقمص وقويسنا بنيا أسقف مكسيموس /األنبا يافةنو  بنيا لمطرانية  ةاإلداري
 ىذا خالل السعيد وجدد القساوسة. من وعدد بنيا فى العذراء السيدة كنيسة كاىن زكي
 .المجيد القيامة بعيد األقباط لألخوة التينئة المقاء

 رابطة خالل من خريجييا، مع الدائم التواصل عمى بنيا جامعة حرص السعيد وأكد
 تقرر فقد المنطمق ىذا من إنو وقال الجامعة وبين بينيم الوصل حمقة تعد والتي الخريجين

 .أىدافيا لتحقيق اإلدارة مجمس مع بالتعاون الجامعة خريجي رابطة ىيكمة إعادة

 تقديميا الستمرار ودعميا الجامعي بالمستشفى كبيًرا اىتماًما تولي الجامعة أن وأضاف
 فقط القميوبية ألىالي ليس خدماتيا تقدم المستشفى أن خاصة متميزة، وتعميمية طبية خدمة
 في التفقدية جوالتو أولى كانت المستشفى أن وتابع المجاورة، المحافظات من لعدد ولكن
 .لممجتمع األولى الجامعة واجية باعتبارىا بنيا بجامعة لو عمل يوم أول

 الطالب نأ التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - مغربيال حسين /الدكتور قال جانبو، من
 األنشطة لتنفيذ الدعم أنواع كافة تقدم الجامعة أن إلى مشيراً  التعميمية العممية محور ىو
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 قرارات أي تخاذإ فى يتأخر ال الجامعة مجمس أن ماك المختمفة، الجامعة بكميات الطالبية
 .الطالب مصمحة منيا اليدف

 مؤكداً  لو، المرافق والوفد بنيا جامعة لرئيس الشكر مكسيموس األنبا نيافو وجو ناحيتو، من
 عمى مكسيموس وأكد القميوبية. في المجتمع لخدمة الجامعة تنفذه الذى اليام الدور عمى
 أواصر من وتزيد نتماءاإل وتحقق المصري الشعب نسيج تربط التى واإلخاء المحبة روح

 .أطيافو كل بين األخوة

 


