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محافظ القليوبيةاوائيسةجامافمباوا يفافاان  حاف ا
أكبرامركزاحضافاف اقرافاوالطفنف القبب رار  ا

 بفقبر شفةف القجفمعةو

افتتح اللواء عبددددديالالهدددددي ال اددددداي  اددددداف  ال لهوب ددددد  
واليكتور جلال السددددعهي رج م جا ع   و ا وةاحس   سددددوا   هس عاا  نكددددسدددد  البو  التاار  
اليولا  شددعوأ  ربع  عك   للاندداةاح الايوا  واللت ورط لل اال اللبتسددعتس يلسددتشدد  اح  
 و ا الاا ع   لخي    وا وا ال لهوب   و اافظاح اليلتاوذل  فا إ ار الشدددددددعار  اللاتلع    

 .نكس  ولاو  تول    وارح اللستش  اح الاا ع   هس الاا ع  والل

جاء ذل  يانددددددور اليكتور عاحل العيو  وصتع السددددددا  اجكددددددب  ورج م لاو  تول    وارح 
 سدددددددتشددددددد  اح  و ا الاا ع   واليكتور  سدددددددهس اللةعبش ةاجا رج م الاا ع  لشددددددد وي التعل    

ي   هس عاا وال الب واليكتور  سددددددددددد اش ال اةدددددددددددش علهي كل   ال ا وكدددددددددددا    عبيالاله 
الاا ع  واليكتور  ارق ع سددددددو   يوع عاا اللسددددددتشدددددداش الاا عش واليكتور  لي  ال  ا  
وكهل وصارط السددا  يال لهوت   والل ويش يددعتس السددعهي  يوع  نكددسدد  البو  التاار  اليولش 
واليكتور ا لي ووكد  عندو لاو  تول   اللوارح ياللسدتشد  اح الاا ع   ووكالء كل   ال ا 

ع  اللسددددتشدددداش و كدددداتلط أسدددد  األ اال و عندددداء اه   التيرتم ور كدددداء األأسدددداا وةواب  يو 
 ياللستشاش الاا عش

واكتلع الااةعتس الش يعح  س اليكتور  كا     والاتوح رج م أس  األ اال يلستشاش  و ا  
الادا عش  ول تادالددددددددددددددهدل  شددددددددددددددعوأ و ديط الاندددددددددددددداةداح الاديوديط والعوداسد  اللعك ط لل ادال 

 .  اح الاا ع   يالتعاوي  ع  نكس  البو  التاار  اليولشاللبتسعتس ياللستش

 س جاة ه اري اليكتور جلال السدددددددعهيج رج م جا ع   و ا  ع  إحارط الاا ع  علش ت وتع  
اللستشاش الاا عش ياعت اراا ج ء  س حوراا اللاتلعش ج كلا اي الاا ع  تع ا ياللشارك  

ارح وخي اح  ستش  اح  و ا الاا ع   لت يس   اللاتلع   و  احراح اللاتلع الليةا لتول    و 



 

  أخبار

  جامعة بنها

   2020/ 01/ 08 : األربعاء

 

خي   لدددددددددددددا   جج   لللتعححوس علش اللسدددددددددددددتشددددددددددددداا التا ج تخيا ال لهوب   ف    ل تخيا  
  اافظاح اليلتا اللااورط.

ويدددديح السددددعهي خالل اجفتتاح علش ةددددعورط ارفاق وتواجي ع وح السدددد اة  فش جل ع األج  ط  
 وج ا الشكع للنكس  البو  التاار  اليولش علش  التش وت  تورتياا الش اللستشاش الاا عش

حعل ددا اللسددددددددددددددتشدددددددددددددد  دداح الاددا ع دد  كلددا وجدده التا دد  لل  دداحاح السددددددددددددددداي دد  فش كل دد  ال ددا 
واللسدتشد  اح الاا ع   علش حوراا فش ت وتع اللسدتشداش  نكيا اي العلل الالاعش  ل اح 

 . تسل   هس الال ع

   يور جا ع   و ا العاجي فش خي    اتلع  و يدددددددددددداح اللواء عبيالالهي ال ااي  ااف  ال لهوب  
و االش ال لهوب   فنددال عس اليور ال اا التش ت وا يه اللسددتشدد  اح الاا ع   فش ت يس  خي    
لددددددددددددا   و ب   جج   ألاالش اللاافظ  واللاافظاح اللااورط  نكي علش  ع  اللاافظ  

الاا ع   والتا هس  علش التعاوي والتكا ل  هس  سدددددددتشددددددد  اح وصارط السدددددددا  واللسدددددددتشددددددد  اح 
 .الساش لت يس  افنل خي    ب   ألاالش ال لهوب  

وأال اليكتور عاحل العيو  وصتع السدا  اجكدب  ورج م لاو  تول   اللوراح يلسدتشداا  و ا  
الاا عا اي اللسدددتشددد  اح الاا ع   تعي عسدددا الخي   السدددا   علا  سدددتو  الال ورت   

كاة اح علل   وعلل    هث تعي العكه ط األكداكد   للا تللك   س خبعاح وكااءاح واكداتل  وم 
 .لت يس  الخي   السا   يلختل  اةااء الال ورت 

واري اليكتور  سد اش ال اةدش علهي كل   ال ا اةوا ةاوش الهوا الار التعاوي  ع  نكدسد   
البو  التاار  اليولا  شهعا الش اي  شعوأ افتتاح الاناةاح الايويط كوف سايث اةاعاج  

للواج   اص   ة ص الانددددددددداةاح يلاافظ  ال لهوب   ياهث سكوي ال سددددددددد  او اج يث  ربهعط 
علا  سددتو  اليلتا فا  اال  ندداةاح اج اال فا إ ار التكا ل  هس الاا ع  و نكددسدداح 

 اللاتلع الليةا
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وأالت ةاحس   سدددددوا   هس عاا  نكدددددسددددد  البو  التاار  اليولا اي الشدددددعار   ع جا ع   و ا  
ج وح اللنكس  لإلرت اء يسا  ال ال  وج   الشكع للاو  تول   اللوراح تاتا فا إ ار فا  

يدالادا عد  علا حورادا فا اارت داء يدالخدي د  ال ب د  يداللسددددددددددددددتشدددددددددددددداا لخدي د  اادالهودا  س ا وداء  
 .ال لهوب   و اافظاح اليلتا

واةددداف اليكتور  ارق ع سدددو   يوع عاا اللسدددتشددد  اح الاا ع   اي  شدددعوأ الانددداةاح 
 لهوي جو ه  س  هو    نداةاح  تو ل    وحط يجج  ط   15 نداة   تكلا   48الايوا  سند  

توام لددواعش و ندداةاح إفاأ  فنددال عس ت وتي اكددت  ال أسدد  الوسدداء والتولهي ياندداةاح  
 .لخي   اج اال  يواش الوجحط


