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 بالطالب ويلتقى بنها جامعة كليات يتفقد «السعيد»:  الدراسة أيام ثاني في

 المدرجات داخل

 بجولة بنها جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور قام
 من عدد فى الدراسة أيام ثانى عمى لإلطمئنان تفقدية
 و البيطرى والطب الزراعة كميات شممت الجامعة كميات
 الجمهوري والسالم العمم تحية خاللها وشهد والتجارة اآلداب

/ والدكتور عراقي محمود/ الدكتور الكميات عمداء بحضور
 الوكالء  بحضور وكذلك بسيونى محمد/ والدكتور الرباط عبير/ والدكتورة غانم محمد
 .والطالب والعاممين التدريس هيئة أعضاء من وعدد

 هيئة أعضاء من وعدد االقسام وؤساء ووكالئها زارها التى الكميات بعمداء السعيد والتقى
 منشآت الجامعة رئيس تفقد كما الجديد، الدراسى بالعام التهنئة لهم وقدم بها التدريس
 والجوالة الطالبية نشطةاأل ممارسة وأماكن والمعامل الدراسية والقاعات والمدرجات الكميات
 وانتظام والجدد القدامى الطالب إلستقبال زارها التى الكميات استعدادات عمى واطمئن

 .المختمفة باألقسام المحاضرات

 الجامعة قيادة أمنيات لهم ونقل الطالب من بعدد جولته خالل الجامعة رئيس التقى كما
 الجامعة أن مؤكداً   ، الجديد الدراسى العام فى والتميز بالتفوق بها والعاممين وأساتذتها

 الجودة نظم وتطبيق والمهارات لممعارف وتحصيمهم طالبها خدمة فى امكانياتها كافة تضع
 .الطالبية لألنشطة االيجابية الممارسة ليإ باإلضافة التعميمية العممية فى

 استثمار من واإلستفادة الطالبية واألنشطة المبادرات دعم عمى الجامعة حرص السعيد كدوأ
 .المستقبل قيادات لتصبح وتأهميها الجامعة داخل الشباب وطاقات الطالبية القيادات
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 القاعات بمشتهر البيطرى الطب كمية عميد يرافقه بنها جامعة رئيس افتتح اخرى ناحية من
 لمتدريب اماكن وتوفير لمكمية االستيعابية القدرة لزيادة وذلك الجديدة الدراسية والمدرجات

 امراض وعالج لمتشخيص الخارجية العيادة افتتح كما الجديدة، لمبرامج والنظرى العممى
 بحضور البيطرى الطب كمية مجمس اجتماع السعيد شهد كما ، األليفة المنزلية الحيوانات

 .االقسام ورؤساء والوكالء الكمية عميد

 الجامعى بالعام احتفاالتها من بالجامعة الطالبية االتحادات واصمت اخرى ناحية من
 ، الشباب رعاية بمشاركة الجدد الطالب إلستقبال احتفاالت الكميات نظمت حيث الجديد

 طالبية فرق بتشكيل الطالب اتحاد قام كما ، وثقافية غنائية فقرات االحتفاالت وتضمنت
 االنشطة فى المشاركة عمى وحثهم والمحاضرات الجدوال بأماكن الجدد الطالب لتعريف
 .المختمفة الطالبية


