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معا نصععععن  » نظمته جامعة بنها تحت شعععععا 
يشععععععه ا   «المغربى»و «السععععععع  »..   «فا قا

ختام فعاليات الملتقى األول لشععععععماا جامعات 
 ال لتا

نائب رئيس   -حسهد  ادمربب   /، واد تورررئيس جامعة بندا -جمال ادسهعد   /شهد  اد تورر
، وادذى ، خوام فعاديات ادملوقى األول دشباب جامعات اد دواادجامعة دشئرن ادوعليم وادطالب
وزيب   -خاد  عب ادرفار  /ببعاية اد تورر ،«معا نصهههههنق فار ا»نظموه ادجامعة تحت شهههههعار 

مسهههههههههوشهههههههههار وزيب   -ادلطيف طايق عب  /ث ادعلم ، وبحضهههههههههرر اد توررادوعليم ادعاد  وادبح 
 ادوعليم ادعادى دألنشطة ادطالبية.

و ام ادسههههعد  وادمرببى بورزيق اد روى على ادجامعات ادمشههههارتة فى ادملوقى وفى تلموه وجه  
اد تورر جمال ادسهههههههعد  رئيس ادجامعة، ادوحية دطالب ادجامعات ادمصهههههههبية ادمشهههههههارتة فى 

ت اده دوها وادهذى ااههههههههههههههوضههههههههههههههافوهه جهامعهة بندها بده   ادمنها شههههههههههههههة وادوحهاور فى ملوقى جهامعها
 ادمرضرعات ادوى تدم ادشان ادعام.

واك  ادسهههههههههههعد  حبا جامعة بندا على ادورا ههههههههههه  مق ادطالب وفو  حرارات معدم، وتنمية  
 هه راتدم على ادوفردب ادنقهه إل واعبهه اع  وادعمهه  على تباههههههههههههههير طيم ادمراطنههة وادهه يمقباطيههة،  

افة ادحرار بد  ادجميق بد   بناء جد  ج ي  م  ادشههباب  ا ر على ادمسههافمة ف  ونشههب  ق
بناء ادمجومق، مؤت ا أن ادشههههههههباب د يه ادحماح وادطمرة وادنظبب دلمسههههههههوقب ، دذد  تسههههههههعى  
ادجامعة إدى تمكدندم وإكسهههههههههههابدم مجمرعة م  ادمدارات وادعلرم وادمعار  ادوى تسهههههههههههاع فم  

 على خ مة مجومعه ووطنه.

اد تورر حسهد  ادمرببى نائب رئيس ادجامعة دشهئرن ادوعليم أن ادملوقى ييت  ف  إطار  و ال
تبا ل ادثقافات بد  طالب ادجامعات ادمصهبية، وادورا ه  ادفعال بد  طالب جامعات اد دوا 
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وادوعب  على ادمشههههبوعات ادوى تقام على ارا محافظة ادقلدربية ، مشههههدبا إدى أن ادملوقى  
 دمنرفية واعاكن رية وحلران وتفب ادشير بادز ازيق، وجامعة ادسا ات.شارك فيه جامعات ا

واضههها  ادمرببى ان ادملوقى شهههد  تنظيم ع   م  ادن وات ع  ادمشهههبوعات ادقرمية و ورفا 
فى ادونمية، وادمشهبوعات ادصهردبب وأفمدودا دطالب ادجامعة، واألجباءات األ ارية دلحصهرل  

 فحة ادفسا  وادمدثاق االخال ى دلطادب.على  بوا دشباب ادخبيجد  ، ومكا

م  جانبه أك  اد تورر خاد  عيسرى منسق عام األنشطة ادطالبية ان ادملوقى تضم  تنظيم  
زيارات درفر  ادجامعات ادمشهههههارتة ادى تلية ادزراعة بمشهههههودب حدث تم زيارب مجمق ادمعام   

دزراعية وايضهههههههها زيارب تلية  ادبحثية ومزارى اعنواج ادحدرانى وادمزرعة ادسههههههههمكية وادصههههههههرب ا
ادحااهههههبات وادذتاء اع هههههطناعى ومعام  ادحااهههههب االدى بدا وتلية ادفنرن ادوطبي ية وزيارب 
معارا ادرلية ادمخولفة ، تما تم زيارب شهههههههههبتة مياي ادقلدربية وتضهههههههههمنت زياري إدى ادمحطة  

ادعببى وتضمنت   ادمبشحة دلمياي ببندا دمعبفة مباح  إنواج مياي ادشبب وزيارب شبتة ترشدبا
 زيارب مد انية إدى مصانق ترشدبا ادعببى دلزجاج بم ينة  ريسنا دمعبفة مباح  إنواج ادزجاج.

وأضهها  اد تورر مصههب  ادرحدل  م يب عام رعاية ادشههباب، أن ادملوقى نظمه االتحا  ادعام 
نشهههههها  دطالب جامعة بندا، واطيمت فعادياته بادم ن ادجامعية وشههههههد  تنظيم مسههههههابقات فى اد

ادبياضهههههههههههههى تمثلت فى  ورى دربب ادق م شهههههههههههههارك فيه جميق ادجامعات و ورى دونس ادطاودة 
وتذد  مسههههابقات فى ادنشهههها  ادفنى بد   تق يم واكوشهههها  ادمرافب ادفنية ادج ي ي ، تما تم  
تنظيم جردهة تبفدديهة  اخه  ادمحهافظهة دلرفر  ادمشههههههههههههههارتهة واخوومهت ادفعهاديهات بلقهاء مق رئيس  

رئيس ادجامعة ومسوشار وزيب ادوعليم ادعادى م  خالل حرار مفورة دببنامج  ادجامعة ونائب 
 ملوقى ادشباب وترزيق شدا ات ادوق يب واد روى.

وتهان اده تورر جمهال ادسههههههههههههههعده  رئيس جهامعهة بندها ،  ه  ااههههههههههههههوقبه  فى مكوبهه اده تورر طهايق  
ر حسههههههد   عب ادلطيف مسههههههوشههههههار وزيب ادوعليم ادعادى دألنشههههههطة ادطالبية ، بحضههههههرر اد تور 



 

  أخبار

  جامعة بنها

   2019/ 08/ 28 : األربعاء

 

ادمرببى نهائهب رئيس ادجهامعهة دشههههههههههههههئرن ادوعليم وادطالب ، واههههههههههههههاميهة عبه ادحمده  أمد  عهام 
 ادجامعة ، ورفعت نان أمد  ادجامعة ادمساع  دلشئرن اع ارية.


