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 356                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 بوابة الوفد األلكترونية

  لهك في انمدن انجامعيح تثىها نغياب انذرس

 
  14:45 2111مارس  16األحد , 

 

سةةةةادت حالةةةةة مةةةةن الةةةة عر بةةةةٌن طةةةةالب 

وطالبةةةةةةةات المةةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةةة بجامعةةةةةةةة 

 بنهةةةةةةا وخاصةةةةةةة الواقعةةةةةةة فةةةةةةى منطقةةةةةةة

الزراعةةةةةةات بكفةةةةةةر سةةةةةةعد بعةةةةةةد رحٌةةةةةةل 

الحةةةةةةةرس الجةةةةةةةامعى وتةةةةةةةؤخر الجامعةةةةةةةة 

 . فةةةةى تةةةةوفٌر الحراسةةةةات الالزمةةةةة

وسةةةةاد الفةةةةزع بةةةةٌن الطالبةةةةات علةةةةى أثةةةةر سةةةةماع إطةةةةالق أعٌةةةةرة نارٌةةةةة بةةةةالقرب مةةةةن 

منطقةةةةةة المدٌنةةةةةة الجامعٌةةةةةة األمةةةةةر الةةةةة   دعةةةةةا إلةةةةةى قٌةةةةةام طةةةةةالب الجامعةةةةةة بتشةةةةةكٌل 

وا ةةةةةةعٌن الحةةةةةةواجز الحدٌدٌةةةةةةة فةةةةةةرق لتةةةةةةؤمٌن المةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةة وجمٌةةةةةةع الكلٌةةةةةةات 

 .لمنع أ  شخص وأ  سٌارة من االقتراب من المبانى

وطالةةةةةب الطةةةةةالب بسةةةةةرعة تعٌةةةةةٌن حراسةةةةةات علةةةةةى منشةةةةةآت الجامعةةةةةة التةةةةةى تمتلةةةةةىء 

تتعرض ؤنبةةةةةةةةةةاألجهزة واآلالت والكنتةةةةةةةةةةروالت وخةةةةةةةةةةزائن الكلٌةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةى ٌمكنةةةةةةةةةة

 . للنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب والتخرٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

ن أمةةةةةن مةةةةةن حملةةةةةة وقةةةةةال د.علةةةةةى شةةةةةمس الةةةةةدٌن إنةةةةةس أعلةةةةةن عةةةةةن تعٌةةةةةٌن إخصةةةةةائٌٌ

 .المإهالت العلٌا لسرعة  بط األمن داخل الجامعة
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 357                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 بوابة الوفد األلكترونية

  جامعح تىها تطانة تمىخ دراصها صفح انضثطيح انمضائيح

 
  21:13 2111مارس  16االربعاء , 

زهةةةةةران رئةةةةةٌس ناشةةةةةد الةةةةةدكتور صةةةةةفوت 

جامعةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةا الطةةةةةةةةةةالب ب ةةةةةةةةةةرورة 

المشةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةً االسةةةةةةةةةةةتفتاء علةةةةةةةةةةةى 

التعةةةةةةةدٌالت الدسةةةةةةةتورٌة والتعبٌةةةةةةةر عةةةةةةةن 

 . رأٌهةةةةةةةم سةةةةةةةواء بةةةةةةةنعم أو ال

الجامعة حرٌصةةةةةةةة علةةةةةةةى تنمٌةةةةةةةة وعةةةةةةةً الطةةةةةةةالب بالمشةةةةةةةاركة السٌاسةةةةةةةٌة ؤنوأ ةةةةةةةاف

مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل تكثٌةةةةةةةةؾ النةةةةةةةةدوات السٌاسةةةةةةةةٌة هةةةةةةةة ا األسةةةةةةةةبوع لشةةةةةةةةرح التعةةةةةةةةدٌالت 

 .على المشاركة كل برأٌس دون فرض رأي معٌن علٌهمالدستورٌة وتحثهم 

كمةةةةا دعةةةةا رئةةةةٌس الجامعةةةةة المصةةةةرٌٌن إلةةةةى العمةةةةل علةةةةى عةةةةودة الثقةةةةة بٌةةةةنهم وبةةةةٌن 

جهةةةةةاز الشةةةةةرطة , وعةةةةةودة عجلةةةةةة اإلنتةةةةةاج تجنبةةةةةا للةةةةةدخول فةةةةةً متاهةةةةةة اقتصةةةةةادٌة 

 .قد ال تستطٌع جموع كبٌرة من الشعب تحملها

أفةةةةةراد الحةةةةةرس الجةةةةةامعً مةةةةةن ناحٌةةةةةة أخةةةةةر  طالةةةةةب رئةةةةةٌس جامعةةةةةة بنهةةةةةا مةةةةةنح 

تجةةةةةةةاوزات أو خةةةةةةةروج  أيالجدٌةةةةةةةد ال ةةةةةةةبطٌة الق ةةةةةةةائٌة كةةةةةةةً ٌسةةةةةةةتطٌعوا مجابهةةةةةةةة

 .على القانون داخل الحرم الجامعً

وأكةةةةةةةد أن إدارة الجامعةةةةةةةة تحةةةةةةةاول تشةةةةةةةكٌل وحةةةةةةةدة أمةةةةةةةن مةةةةةةةدنً مةةةةةةةن أفةةةةةةةراد ٌةةةةةةةتم 

اختٌةةةةةةةارهم بعناٌةةةةةةةة لٌكونةةةةةةةوا قةةةةةةةادرٌن علةةةةةةةى التعامةةةةةةةل الح ةةةةةةةاري مةةةةةةةع الطةةةةةةةالب 

  .مة منشآت الجامعةوالحفاظ على أمنهم وسال
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 358                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية األهرامبوابة 

  طالب يدخىىن انذشيش تجامعح تىها 6ضثظ 

 
  22:18 2111أبرٌل  12الثالثاء , 

 

تمكنةةةةةةةت أفةةةةةةةراد األمةةةةةةةن المةةةةةةةدنى بجامعةةةةةةةة 

طةةةةالب  6بنهةةةةا الٌةةةةوم الثالثةةةةاء مةةةةن  ةةةةبط 

تعةةةةةةةةةةةاطى البةةةةةةةةةةةانجو والحشةةةةةةةةةةةٌ  أثنةةةةةةةةةةةاء 

واالتجةةةةار بةةةةس بةةةةٌن الطةةةةالب داخةةةةل مجمةةةةةع 

 .الكلٌات ببنها

وكةةةةةةان الةةةةةةدكتور محمةةةةةةد صةةةةةةفوت زهةةةةةةران رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة قةةةةةةد أصةةةةةةدر تعلٌمةةةةةةات 

مشةةةةةددة بالتواجةةةةةد األمنةةةةةى المكثةةةةةؾ بجمٌةةةةةع كلٌةةةةةات الجامعةةةةةة بعةةةةةد رحٌةةةةةل الحةةةةةرس 

الجةةةةةةامعى وأثنةةةةةةاء مةةةةةةرور بعةةةةةةض أفةةةةةةراد األمةةةةةةن خلةةةةةةؾ مةةةةةةدرج ج بكلٌةةةةةةة التجةةةةةةارة 

ببنهةةةةا اشةةةةتبهوا فةةةةى رائحةةةةة مخةةةةدر البةةةةانجو تةةةةؤتى مةةةةن خلةةةةؾ المةةةةدرج, وتةةةةم إخطةةةةار 

رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة والةةةةةة   أصةةةةةةدر تعلٌماتةةةةةةس ب ةةةةةةبط الطةةةةةةالب وتسةةةةةةلٌمهم للشةةةةةةرطة 

 . واتخا  اإلجراءات القانونٌة بشؤنهم

كمةةةةةةا أصةةةةةةدر رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة تعلٌماتةةةةةةس إلةةةةةةى زٌةةةةةةن سةةةةةةرحان مةةةةةةدٌر إدارة األمةةةةةةن 

ٌةةةةةةع الكلٌةةةةةةات علةةةةةةى إثةةةةةةر انةةةةةةدالع مشةةةةةةاجرة بالجامعةةةةةةة بتكثٌةةةةةةؾ التواجةةةةةةد داخةةةةةةل جم

  .بداخل المجمع بٌن الطالب استخدمت فٌها األسلحة البٌ اء

كمةةةةةا شةةةةةهد مستشةةةةةفى جامعةةةةةة بنهةةةةةا واقعةةةةةة مإسةةةةةفة تةةةةةم علةةةةةى إثرهةةةةةا إؼةةةةةالق قسةةةةةم 

االسةةةةةةتقبال بالمستشةةةةةةفى علةةةةةةى إثةةةةةةر قٌةةةةةةام بعةةةةةةض البلطجٌةةةةةةة بمهاجمةةةةةةة المستشةةةةةةفى 

رة الجامعةةةةةة احتجاجةةةةةةا علةةةةةةى واالعتةةةةةداء علةةةةةةى أطبائةةةةةس الةةةةةة ٌن اعتصةةةةةموا بمبنةةةةةةى إدا

 .ؼٌاب األمن وعملهم فى جو من الخوؾ وال عر
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 359                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية األهرامبوابة 

  ضثظ طانثيه يتعاطيان انثاوجى داخم انجامعح

  19:42 2111أبرٌل  15الجمعة , 

بٌن أثنةةةةةةةاء تعاطٌهمةةةةةةةا  ةةةةةةةبطت إدارة أمةةةةةةةن جامعةةةةةةةة بنهةةةةةةةا أمةةةةةةةس الخمةةةةةةةٌس, طةةةةةةةال

 . البانجو وحقن الماكس المخدرة داخل الحرم الجامعً بمجمع الكلٌات

تةةةةةم تحرٌةةةةةر مح ةةةةةر بالواقعةةةةةة وأخطةةةةةرت النٌابةةةةةة للتحقٌةةةةةق . تلقةةةةةى اللةةةةةواء رمةةةةةزي 

تعلةةةةةب مةةةةةدٌر أمةةةةةن القلٌوبٌةةةةةة بالؼةةةةةا مةةةةةن الةةةةةدكتور محمةةةةةد زهةةةةةران رئةةةةةٌس الجامعةةةةةة 

 .بالحادر

قسةةةةةم بنهةةةةةا إلدارة الجامعةةةةةة, وألقةةةةةً  انتقةةةةةل الرائةةةةةد محمةةةةةد سةةةةةرحان معةةةةةاون مباحةةةةةر

القةةةةةبض علةةةةةى المتهمةةةةةٌن أثنةةةةةاء تعةةةةةاطً المخةةةةةدر داخةةةةةل الحةةةةةرم الجةةةةةامعً وأحةةةةةٌال 

 . للنٌابة
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 361                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية األخباربوابة 

  "أمه جامعح تىها يتصدي نثهطجيح "انميكروتاص

  16:14 2111ماٌو  14السبت , 

تصةةةةةةةةدت إدارة األمةةةةةةةةن بجامعةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةا لمحةةةةةةةةاوالت بعةةةةةةةةض البلطجٌةةةةةةةةة وسةةةةةةةةائقى 

ومحاولةةةةةةة تحوٌلةةةةةةس الةةةةةةى  مجمةةةةةةع الكلٌةةةةةةات بالجامعةةةةةةةالمٌكروبةةةةةةاص اقتحةةةةةةام مبنةةةةةةى 

تةةةةةم إخطةةةةةار  . موقةةةةةؾ عمةةةةةومى للسةةةةةٌارات وفةةةةةرض بلطجةةةةةتهم علةةةةةى الطلبةةةةةة

د.محمةةةةةةد صةةةةةةفوت زهةةةةةةران رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة فكلةةةةةةؾ زٌةةةةةةن سةةةةةةرحان مةةةةةةدٌر إدارة 

 . االمن بالجامعة بإنهاء األزمة وإعادة الو ع الى ما كان علٌس بالمجمع

نةةةةى وقةةةةام بطةةةةرد البلطجٌةةةةة مةةةةن الحةةةةرم وعلةةةةى الفةةةةور انتقةةةةل الةةةةى المجمةةةةع فرٌةةةةق أم

  . الجامعى والقبض علٌهم
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 361                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية األهرامبوابة 

  مشاجرج تيه طالب جامعح تىها تضثة فتاج

  16:23 2111ماٌو  14السبت , 

تمكنةةةةةةةت إدارة االمةةةةةةةن بجامعةةةةةةةة بنهةةةةةةةا 

مةةةةةةن فةةةةةةض مشةةةةةةاجرة انةةةةةةدلعت بةةةةةةٌن 

التربٌةةةةةةةةة عشةةةةةةةةرات الطةةةةةةةةالب بكلٌةةةةةةةةة 

علةةةةةةى إثةةةةةةر وقةةةةةةوع مشةةةةةةادة  النوعٌةةةةةةة

بةةةةةةةٌن طالةةةةةةةب وطالبةةةةةةةة بسةةةةةةةبب قٌةةةةةةةام 

الطالةةةةةةةةةب بمعاكسةةةةةةةةةتها ممةةةةةةةةةا أثةةةةةةةةةار 

حفٌظةةةةةةة زمالئهةةةةةةا فقةةةةةةاموا باالعتةةةةةةداء 

  . على الطالب مما دعا زمالءر الى التجمع ووقعت اشتباكات فٌما بٌنهم

تةةةةةةةم إخطةةةةةةةار د.محمةةةةةةةد صةةةةةةةفوت زهةةةةةةةران رئةةةةةةةٌس الجامعةةةةةةةة والةةةةةةة   كلةةةةةةةؾ زٌةةةةةةةن 

  . لة فوراسرحان بإنهاء المشك

انتقةةةةةةل علةةةةةةى الفةةةةةةور الةةةةةةى مبنةةةةةةى الكلٌةةةةةةة فرٌةةةةةةق أمنةةةةةةى مةةةةةةن إدارة الجامعةةةةةةة وتةةةةةةم 

السةةةةةةٌطرة علةةةةةةى الموقةةةةةةؾ واحتةةةةةةواء األزمةةةةةةة وتحرٌةةةةةةر مح ةةةةةةر بالواقعةةةةةةة وأخةةةةةة  

 . التعهدات على الطالب بعدم تكرار  لن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/44738-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/44738-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9


 362                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية الوفدبوابة 

  فريك أمىً نهتدخم انضريع تجامعح تىها

  12:32 2111ماٌو  15األحد , 

أكةةةةةد زٌةةةةةن سةةةةةرحان مةةةةةدٌر ادارة االمةةةةةن بجامعةةةةةة بنهةةةةةا انةةةةةس تةةةةةم اعةةةةةداد خطةةةةةة أمنٌةةةةةة 

والحرائةةةةةةةق خاصةةةةةةةة  لتةةةةةةةؤمٌن منشةةةةةةةآت الجامعةةةةةةةة ومواجهةةةةةةةة االزمةةةةةةةات والطةةةةةةةوار 

  .بعد تكرر محاوالت االعتداء على كلٌات الجامعة

واكةةةةةد سةةةةةرحان انةةةةةس عقةةةةةد اجتماعةةةةةا مةةةةةع مسةةةةةئولى االمةةةةةن بالكلٌةةةةةات مشةةةةةددا علةةةةةٌهم 

بعةةةةةةد التسةةةةةةتر علةةةةةةى ا  مخالفةةةةةةات او تجةةةةةةاوزات تحةةةةةةدر داخةةةةةةل كلٌةةةةةةات الجامعةةةةةةة 

وفةةةةةرض السةةةةةٌطرة االمنٌةةةةةة علةةةةةى جمٌةةةةةع البوابةةةةةات ومراقبةةةةةة االسةةةةةوار لمنةةةةةع تسةةةةةلل 

اصةةةةةةر مشةةةةةةبوهة وتوزٌةةةةةةع طفاٌةةةةةةات الحرٌةةةةةةق علةةةةةةى نقةةةةةةط الحرٌةةةةةةق بمنشةةةةةةآت ا  عن

 . الجامعة

وأشةةةةةار الةةةةةى انةةةةةس تةةةةةم عمةةةةةل دورات تدرٌبٌةةةةةة للعةةةةةاملٌن برفةةةةةع حةةةةةاالت االسةةةةةتعدادات 

االمنٌةةةةةةة والحراسةةةةةةة وتنفٌةةةةةة  اجةةةةةةراءات التةةةةةةدخل السةةةةةةرٌع للسةةةةةةٌطرة علةةةةةةى المواقةةةةةةؾ 

الةةةةى  الطارئةةةةة وقةةةةال إنةةةةس تةةةةم عمةةةةل كروكةةةةى لمنشةةةةآت الجامعةةةةة وتقسةةةةٌم كةةةةل مبنةةةةى

خمسةةةةةةةةةة قطاعةةةةةةةةةات واتخةةةةةةةةةا  التةةةةةةةةةدابٌر الالزمةةةةةةةةةة لحماٌةةةةةةةةةة المنشةةةةةةةةةآت والوثةةةةةةةةةائق 

والمسةةةةةةةةةتندات وعمةةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةح شةةةةةةةةةامل وٌةةةةةةةةةومى لجمٌةةةةةةةةةع المكاتةةةةةةةةةب والطرقةةةةةةةةةات 

 .ودورات المٌار للكشؾ عن ا  اجسام او عناصر ؼرٌبة

كمةةةةا قةةةةرر سةةةةرحان تشةةةةكٌل لجنةةةةة دائمةةةةة للطةةةةوار  بالجامعةةةةة وقةةةةال إنةةةةس تةةةةم تشةةةةكٌل 

ا  ازمةةةةةات تقةةةةةع  فةةةةةًمسةةةةةتو  للتةةةةةدخل السةةةةةرٌع  فرٌةةةةةق امنةةةةةى مةةةةةدرب علةةةةةى اعلةةةةةى

بمبنةةةةةةى الجامعةةةةةةةة وكلٌاتهةةةةةةا والتةةةةةةةدرٌب علةةةةةةى اعمةةةةةةةال اإلخةةةةةةالء السةةةةةةةرٌع للمبةةةةةةةانى 

 . والمنشآت

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/45054-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/45054-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية الوفدبوابة 

  فرد أمه نتؤميه امتذاواخ جامعح تىها051 

  21:43 2111ٌونٌو  11االربعاء , 

قةةةةةةرر مجلةةةةةةس جامعةةةةةةة 

بنهةةةةةةا خةةةةةةالل اجتماعةةةةةةس 

الةةةةةةةةة   عقةةةةةةةةةد الٌةةةةةةةةةوم 

بح ةةةةةةةةةةةور الةةةةةةةةةةةدكتور 

عةةةةةةةادل زاٌةةةةةةةد محةةةةةةةافظ 

القلٌوبٌةةةةةةةةةةةة ورئاسةةةةةةةةةةةةة 

الةةةةةةةةةةةةدكتور صةةةةةةةةةةةةفوت 

زهةةةةةةةةةةةةةةةران رئةةةةةةةةةةةةةةةٌس 

الجامعةةةةةةةةةةةةةة ونةةةةةةةةةةةةةواب 

رئةةةةةةةةةةةةةةٌس الجامعةةةةةةةةةةةةةةة 

خ ةةةةةعوا الختبةةةةةارات صةةةةةحٌة  موظةةةةةؾ امةةةةةن مةةةةةدنى151تعٌةةةةةٌن وعمةةةةةداء الكلٌةةةةةات 

لجةةةةةان والتنسةةةةةٌق مةةةةةع وبدنٌةةةةةة لتةةةةةؤمٌن سةةةةةٌر عملٌةةةةةة االمتحانةةةةةات والكةةةةةونتروالت وال

مدٌرٌةةةةةةةة امةةةةةةةن القلٌوبٌةةةةةةةة لتةةةةةةةؤمٌن مةةةةةةةداخل الكلٌةةةةةةةات ومنةةةةةةةع تسةةةةةةةلل ا  عناصةةةةةةةر ال 

  . تنتمى للجامعة او تهدد سٌر عملٌة االمتحانات وامن الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%B4%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8/72-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/52035-150-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية الوفدبوابة 

  خطح أمىيح نتؤميه امتذاواخ جامعح تىها

  14:15 2111ٌونٌو  19الخمٌس , 

عقةةةةةةةةةد د. صةةةةةةةةةفوت 

زهةةةةةةةةةةران رئةةةةةةةةةةٌس 

جامعةةةةةةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةةةةةةا 

اجتماعةةةةةةةةةةا ظهةةةةةةةةةةر 

الٌةةةةوم الخمةةةةٌس مةةةةع 

د. علةةةةةةةةةةً شةةةةةةةةةةمس 

الةةةةدٌن نائةةةةب رئةةةةٌس 

ن وزٌةةةةةةةةالجامعةةةةةةةةة, 

سةةةةةةةةةةةرحان مةةةةةةةةةةةدٌر 

إدارة االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

المةةةةةةةدنً بالجامعةةةةةةةة 

لمناقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

االسةةةةةةتعدادات النهائٌةةةةةةة لالمتحانةةةةةةات التةةةةةةً سةةةةةةتبدأ صةةةةةةباح السةةةةةةبت وخطةةةةةةط تةةةةةةؤمٌن 

 .اللجان والكنتروالت داخل الجامعة

فةةةةرد 151وأكةةةةد زهةةةةران خةةةةالل االجتمةةةةاع أنةةةةس تةةةةم تشةةةةكٌل فةةةةرق أمنٌةةةةة مكونةةةةة مةةةةن 

ٌر عملٌةةةةةةةةة أمةةةةةةةةن مةةةةةةةةدنً خ ةةةةةةةةعوا الختبةةةةةةةةارات صةةةةةةةةحٌة وبدنٌةةةةةةةةة لتةةةةةةةةؤمٌن سةةةةةةةة

 .االمتحانات والكنتروالت واللجان

وقال: إنةةةةس تةةةةم التنسةةةةٌق مةةةةع مدٌرٌةةةةة أمةةةةن القلٌوبٌةةةةة لتةةةةؤمٌن مةةةةداخل الكلٌةةةةات ومنةةةةع 

ا  يتسةةةةةةلأل عناصةةةةةةر ال تنتمةةةةةةى للجامعةةةةةةة أو تهةةةةةةدد سةةةةةةٌر عملٌةةةةةةة االمتحانةةةةةةات, مإكةةةةةةدش

علةةةةةةةى  ةةةةةةةرورة تواجةةةةةةةد كافةةةةةةةة قٌةةةةةةةادات الجامعةةةةةةةة والكلٌةةةةةةةات, وأع ةةةةةةةاء هٌئةةةةةةةة 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/55201-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/55201-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7


 365                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 أيالمةةةةةةةواد والممتحنةةةةةةةٌن طةةةةةةةوال فتةةةةةةةرة االمتحانةةةةةةةات إلزالةةةةةةةةالتةةةةةةةدرٌس ومدرسةةةةةةةً 

 . مشكلة فور حدوثها يمعوقات تطرأ خالل االمتحانات وحأل

مةةةةةن جانبةةةةةس, أكةةةةةد د. علةةةةةً شةةةةةمس الةةةةةدٌن نائةةةةةب رئةةةةةٌس الجامعةةةةةة لشةةةةةئون التعلةةةةةٌم 

والطةةةةةةالب أنةةةةةةس سةةةةةةٌتم السةةةةةةماح بةةةةةةدخول المنتقبةةةةةةات لالمتحانةةةةةةات والتعامةةةةةةل معهةةةةةةن 

لمنتقبةةةةةةةة, وعةةةةةةةدم المسةةةةةةةاس بحةةةةةةةرٌتهن بمرونةةةةةةةة بعةةةةةةةد الكشةةةةةةةؾ عةةةةةةةن شخصةةةةةةةٌة ا

 . الشخصٌة واحترامها والتؤكٌد على االلتزام بقواعد سٌر االمتحانات

أمةةةةةا زٌةةةةةن سةةةةةرحان مةةةةةدٌر إدارة األمةةةةةن بجامعةةةةةة بنهةةةةةا فؤكةةةةةد أنةةةةةس تةةةةةم إعةةةةةداد خطةةةةةة 

أمنٌةةةةةةةةة لتةةةةةةةةؤمٌن اللجةةةةةةةةان والطةةةةةةةةالب والمنشةةةةةةةةآت الجامعٌةةةةةةةةة ومواجهةةةةةةةةة األزمةةةةةةةةات 

 .ات التى ستبدأ السبت المقبلوالطوار  والحرائق خالل فترة االمتحان

قطاعةةةةةات رئٌسةةةةةٌة ٌةةةةةرأس كةةةةةل قطةةةةةاع عقٌةةةةةد  8وقال: إنةةةةةس تةةةةةم تقسةةةةةٌم الجامعةةةةةة إلةةةةةى 

قةةةةةوات مسةةةةةلحة متقاعةةةةةد, وتتمثةةةةةل تلةةةةةن القطاعةةةةةات فةةةةةى مجمعةةةةةات الكلٌةةةةةات والمةةةةةدن 

الجامعٌةةةةةةة والمستشةةةةةةفٌات الجامعٌةةةةةةة وتعٌةةةةةةٌن أفةةةةةةراد أمةةةةةةن علةةةةةةى البوابةةةةةةات وحةةةةةةول 

الةةةةةى فرقةةةةةة تحةةةةةرن سةةةةةرٌع لمواجهةةةةةة ا  اللجةةةةةان وداخةةةةةل حةةةةةرم الكلٌةةةةةات باال ةةةةةافة 

 .طوار ء 

وأ ةةةةةاؾ:  إنةةةةةس تةةةةةم التنسةةةةةٌق مةةةةةع مدٌرٌةةةةةة أمةةةةةن القلٌوبٌةةةةةة لتعٌةةةةةٌن سةةةةةٌارات نجةةةةةدة 

للمةةةةةةةرور بالشةةةةةةةوارع والطةةةةةةةرق المإدٌةةةةةةةة للكلٌةةةةةةةات واالسةةةةةةةتعانة بسةةةةةةةٌارات اسةةةةةةةعاؾ 

المةةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةةة للتمركةةةةةةةز بجةةةةةةةوار الكلٌةةةةةةةات وتةةةةةةةوفٌر سةةةةةةةٌارات اطفةةةةةةةاء بجانةةةةةةةب 

د أفةةةةةةراد شةةةةةرطة سةةةةةرٌٌن والتكثٌةةةةةةؾ مةةةةةن الخةةةةةةدمات, اللجةةةةةان وتةةةةةم التنسةةةةةةٌق لتواجةةةةة

وفةةةةةرض السةةةةةٌطرة االمنٌةةةةةة علةةةةةى جمٌةةةةةع البوابةةةةةات ومراقبةةةةةة االسةةةةةوار لمنةةةةةع تسةةةةةلل 

أ  عناصةةةةةةر مشةةةةةةبوهة وتوزٌةةةةةةع طفاٌةةةةةةات الحرٌةةةةةةق علةةةةةةى نقةةةةةةط الحرٌةةةةةةق بمنشةةةةةةآت 

 الجامعة

 

 

 



 366                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية اليوم السابعبوابة 

 جامعح تىها تضمخ تدخىل انمىمثاخ االمتذان
23/6/3122 

تف ددددد   قزدددددفون  هدددددرام رئدددددي   أل عدددددة بم دددددأل   قالددددد   دددددم  الددددد ي  نألئدددددب رئدددددي  

لشددددددتوم ال علددددددي  ال أل عددددددة 

 ال ددددددجب زددددددبألح اليددددددو  

ا حددددددددددددددد ل ا  حألندددددددددددددددألن 

الفصدددددد  ال راقدددددد  اللددددددألن  

ال ددددددددددد  بددددددددددد ُن اليدددددددددددو  

بألل أل عددددددددددددددددددة  قدددددددددددددددددد  

 ا راءان ا مية  ش   ق

 ُ ددددددددد   هدددددددددرام  دددددددددج  

ال ولدددددددة الدددددددد ضدددددددر ر  

حسدددددددددد  ال عأل دددددددددد   ددددددددددع 

ال دددددددددددددددددجب  تدددددددددددددددددوفير 

بددددددددددددددددألت    ددددددددددددددددج     ل

 اال  حألنألنق

 دددددددر ق اددددددد  ال وااددددددد  العأل دددددددة  ُي ُ دددددددألر إلدددددددد ُنددددددد  ال ت دددددددأل م فددددددد   وا  دددددددة

  حأل لة للغش ُ  إثألر  الشغب  ا   الل ألمق ُيلج  حألنألن ُ 

 ُ ددددد  رئدددددي  ال أل عددددددة الدددددد ضددددددر ر  توا ددددد   ألفدددددة قيددددددأل ا ن ال أل عدددددة  الكليددددددألن 

 ااضدددددددددألء هيتدددددددددة ال ددددددددد ري     رقدددددددددو المدددددددددوا   المم حمدددددددددي  عدددددددددوا  ف دددددددددر  

 شددددددكلة فددددددور  ي عوقددددددألن ت ددددددرُ  ددددددج  اال  حألنددددددألن  حددددددأل ُياال  حألنددددددألن ال الددددددة

 ح  ث ألق

الددددددد  ألنددددددب ُ ددددددر تدددددد  السددددددمألح بدددددد  و  المم بددددددألن لج  حألنددددددألن  ال عأل دددددد   ع دددددد  

بمر ندددددة بعددددد  الكشدددددن اددددد   خصدددددي    ُثمدددددألء الددددد  و   ددددد   دددددج  امألزدددددر ا ميدددددة 

 نسألئيةق

 

 

 



 367                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية الوفدبوابة 

 إغالق اصتمثال مضتشفً تىها انجامعً ادتجاجا عهً
  انثهطجح

  14:16 2111ٌونٌو  16الخمٌس , 

أصةةةةةدر د. السةةةةةٌد الكٌالنةةةةةى مةةةةةدٌر مستشةةةةةفى بنهةةةةةا الجةةةةةامعى أمةةةةةس األربعةةةةةاء قةةةةةرارا 

بةةةةةإؼالق اسةةةةةتقبال مستشةةةةةفٌات بنهةةةةةا الجامعٌةةةةةة بعةةةةةد  2111لسةةةةةنة  49ادارٌةةةةةا بةةةةةرقم 

قٌةةةةةام مجموعةةةةةة مةةةةةن البلطجٌةةةةةة باالعتةةةةةداء علةةةةةى األطبةةةةةاء وأطقةةةةةم التمةةةةةرٌض الةةةةة ٌن 

 . الجانبٌة المحٌطة بمبنى المستشفى فروا إلى الشوارع

وجةةةةةةاء فةةةةةةى حٌثٌةةةةةةات االمةةةةةةر االدار  الصةةةةةةادر مةةةةةةن مةةةةةةدٌر المستشةةةةةةفى انةةةةةةس نظةةةةةةرا 

ألعمةةةةةةةةال البلطجةةةةةةةةة المتكةةةةةةةةررة باالسةةةةةةةةتقبال  ةةةةةةةةد األطبةةةةةةةةاء المقٌمةةةةةةةةٌن واألطبةةةةةةةةاء 

 .االمتٌاز والتمرٌض وافراد األمن المدنى والشرطة العسكرٌة

مةةةةةةرات  5بوع أكثةةةةةةر مةةةةةةن وأ ةةةةةةاؾ أن االعتةةةةةةداءات تكةةةةةةررت خةةةةةةالل هةةةةةة ا األسةةةةةة

وٌسةةةةةتمر اؼةةةةةالق االسةةةةةتقبال حتةةةةةى ٌتةةةةةوافر امةةةةةن داخلةةةةةى لمواجهةةةةةة تلةةةةةن التعةةةةةدٌات 

 . واخطار جمٌع الجهات المعنٌة

وأكةةةةةةد د. الكٌالنةةةةةةى انةةةةةةس تةةةةةةم اخطةةةةةةار جمٌةةةةةةع األجهةةةةةةزة المعنٌةةةةةةة وأجهةةةةةةزة الصةةةةةةحة 

بالمحافظةةةةةةة والحةةةةةةاكم العسةةةةةةكر  ودٌةةةةةةوان عةةةةةةام المحافظةةةةةةة وادارة الجامعةةةةةةة وانةةةةةةس 

 .باب االستقبال حتى ٌتم توفٌر المنا  المالئم لعمل األطباءلن ٌتم فتح 

واشةةةةةةار العقٌةةةةةةد هةةةةةةانى محمةةةةةةود قائةةةةةةد امةةةةةةن المستشةةةةةةفى إلةةةةةةى انةةةةةةس تمةةةةةةت مخاطبةةةةةةة 

فةةةةةةرد امةةةةةةن لتةةةةةةؤمٌن المستشةةةةةةفى  31د.صةةةةةةفوت زهةةةةةةران رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة لتةةةةةةوفٌر 

  .واقسام االستقبال لمواجهة ا  اعتداءات تجار األطباء والمنشآت

تشةةةةةةفى قةةةةةةد شةةةةةةهد هروبةةةةةةا جماعٌةةةةةةا مةةةةةةن األطبةةةةةةاء والتمةةةةةةرٌض وكةةةةةةان اسةةةةةةتقبال المس

مواطنةةةةةةا علةةةةةى المستشةةةةةةفى بعةةةةةد وفةةةةةةاة احةةةةةةد  51والعمةةةةةال بعةةةةةةد هجةةةةةوم اكثةةةةةةر مةةةةةن 

 . اقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاربهم

وقةةةةةةد شةةةةةةهد مستشةةةةةةفى بنهةةةةةةا العةةةةةةام زحامةةةةةةا شةةةةةةدٌدا بعةةةةةةد قةةةةةةرار اؼةةةةةةالق المستشةةةةةةفى 

 . الجامعى

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/58484-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D8%A9
http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/58484-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D8%A9


 368                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية االهرامبوابة 

  داخم انجامعحطالب يدخىىن انثاوجى 3

ٌونٌو  16الخمٌس , 

2111 21:46  

تمكنةةةةةةةت إدارة األمةةةةةةةن المةةةةةةةدنى 

بجامعةةةةةةةةة بنهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن  ةةةةةةةةبط 

طةةةةةةةةةالب وبحةةةةةةةةةوزتهم كمٌةةةةةةةةةة 3

 .كبٌرة من البانجو

لةةةةةةةواء احمةةةةةةةد النةةةةةةةاؼى تلقةةةةةةةى ال

إخطةةةةةةارا مةةةةةةدٌر امةةةةةةن القلٌوبٌةةةةةةة 

طةةةةةةةالب  3مةةةةةةةن زٌةةةةةةةن سةةةةةةةرحان مةةةةةةةدٌر ادارة االمةةةةةةةن المةةةةةةةدنى بالجامعةةةةةةةة ب ةةةةةةةبط 

وبحةةةةةةوزتهم كمٌةةةةةةة مةةةةةةن نبةةةةةةات البةةةةةةانجو المخةةةةةةدر خلةةةةةةؾ مبنةةةةةةى السكاشةةةةةةن بجةةةةةةوار 

 .حمامات كلٌة التجارة

أدلةةةةةت تحرٌةةةةةات اللةةةةةواء محمةةةةةود ٌسةةةةةر  مةةةةةدٌر المباحةةةةةر بؤنةةةةةس اثنةةةةةاء ادارة االمةةةةةن 

طةةةةةةالب ٌجلسةةةةةةون 3فرٌةةةةةةق التةةةةةةدخل السةةةةةةرٌع بةةةةةةاالمن تةةةةةةم االشةةةةةةتبار فةةةةةةى وبرفقتةةةةةةس 

خلةةةةةؾ الحمامةةةةةةات وٌتصةةةةةةاعد دخةةةةةةان ؼرٌةةةةةةب ورائحةةةةةة ؼرٌبةةةةةةة مةةةةةةن نةةةةةةاحٌتهم وتةةةةةةم 

 .  بط الطالب وتحرٌر مح ر بالواقعة

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/58769-3%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9


 369                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية اليوم السابعبوابة 

  ضثظ مىظف التذم مكتة مدير تجامعح تىها

  17:46 2111ٌونٌو  28الثالثاء , 

ألقةةةةةت الشةةةةةرطة العسةةةةةكرٌة الٌةةةةةوم الثالثةةةةةاء القةةةةةبض علةةةةةى موظةةةةةؾ بكلٌةةةةةة الحاسةةةةةبات 

الةةةةدكتور اسةةةةامة كمةةةةال نائةةةةب رئةةةةٌس  والمعلومةةةةات بجامعةةةةة بنهةةةةا حةةةةاول اقتحةةةةام مكتةةةةب

الجامعةةةةة لشةةةةئون خدمةةةةة المجتمةةةةع والبٌئةةةةة واالعتةةةةداء بال ةةةةرب والسةةةةب علةةةةى مةةةةدٌرة 

المكتةةةب رانٌةةةا معتةةةز , ممةةةا أد  إلصةةةابتها بؤزمةةةة قلبٌةةةة ونقلهةةةا الةةةى وحةةةدة رعاٌةةةة القلةةةب 

 .بمستشفى بنها الجامعى

مكتةةةةب نائةةةةب تلقةةةةى زٌةةةةن سةةةةرحان مةةةةدٌر إدارة األمةةةةن المةةةةدنى بالجامعةةةةة إخطةةةةارا مةةةةن 

رئةةةةٌس الجامعةةةةة لشةةةةئون التعلةةةةٌم والطةةةةالب بمحاولةةةةة اقتحةةةةام أشةةةةرؾ عبةةةةد   حمةةةةةاد 

الموظةةةؾ بكلٌةةةة الحاسةةةبات والمعلومةةةات بالجامعةةةة مكتبةةةس احتجاجةةةا علةةةى قةةةرار نقلةةةس مةةةن 

وبعةةةض المةةةوظفٌن وتهدٌةةةدر  مطبعةةةة الجامعةةةة بعةةةد قٌامةةةس باالعتةةةداء علةةةى مةةةدٌر المطبعةةةة

 . بحرق المطبعة

قٌةةةد عةةةاطؾ عبةةةد الواحةةةد مسةةةئول القطةةةاع )أ( بةةةؤمن الجامعةةةة الةةةى أشةةةارت تحرٌةةةات الع

نقةةةل الموظةةةؾ أكثةةةر مةةةن مةةةرة سةةةابقا , لتجاوزاتةةةس مةةةع زمالئةةةس واعتدائةةةس علةةةٌهم داخةةةل 

 . مطبعة الجامعة , وتم تحرٌر مح ر بالواقعة وو عس بوحدة الشرطة العسكرٌة

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/64004-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/64004-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7


 371                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

 األلكترونية الوفدبوابة 

  دانح غش تانتعهيم انمفتىح تذمىق تىها94ضثظ 

  12:26 2111ٌولٌو  17الخمٌس , 

 طالبا اثنةاء 49قال د. الشحات إبراهٌم منصور عمٌد كلٌة الحقوق بجامعة بنها إنس تم  بط 

 .قٌامهم بالؽ  باالمتحانات وتم إحالتهم لمجلس تؤدٌب

وفى سٌاق متصل تمكن األمن المدنى بة ات الكلٌةة مةن  ةبط طالةب بالفرقةة الثانٌةة بةالتعلٌم 

المفتةةوح اثنةةاء قٌامةةس بتوزٌةةع معلومةةات تتعلةةق بالمةةادة العلمٌةةة ومةة كرة اسةةئلة وأجوبةةة تتعلةةق 

تةم إحالةة الطالةب إلةى التحقٌةق ... جنةة االمتحةانبالمادة على الطالب الممتحنٌن قبةل انعقةاد ل

 . بمعرفة عمٌد الكلٌة وإحالتس الى قسم شرطة بنها لتحرٌر مح ر بالواقعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/67628-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-49%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية الوفدبوابة 

  مىظفح تانصذح تمتذه تدال مه اتىتها تترتيح تىها

  19:11  2111ٌولٌو  13االربعاء , 

االمةةةةةةةن المةةةةةةةدنى بجامعةةةةةةةة بنهةةةةةةةا برئاسةةةةةةةة تمكنةةةةةةةت إدارة 

زٌةةةةةن سةةةةةرحان مةةةةةدٌر ادارة االمةةةةةن بالجامعةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةبط 

موظفةةةةةةةةة بةةةةةةةةوزارة الصةةةةةةةةحة انتحلةةةةةةةةت صةةةةةةةةفة نجلتهةةةةةةةةا 

الطالبةةةةةةة بالفرقةةةةةةة الرابعةةةةةةة بكلٌةةةةةةة التربٌةةةةةةة ببنهةةةةةةا شةةةةةةعبة 

  . التعلٌم االساسً قسم لؽة عربٌة

تور ابةةةةو كةةةان زٌةةةن سةةةرحان مةةةدٌر ادارة االمةةةن بالجامعةةةةة قةةةد تلقةةةى إخطةةةارا مةةةن الةةةدك

السةةةعود محمةةةد احمةةةد عمٌةةةد الكلٌةةةة بؤنةةةس اثنةةةاء مةةةادة النقةةةد االدبةةةى بالفرقةةةة الرابعةةةة لؽةةةة 

عربٌةةةة تعلةةةٌم اساسةةةى اشةةةتبهت مالحظةةةة اللجنةةةة فةةةى إحةةةد  المنتقبةةةات التةةةى تقةةةوم بةةةؤداء 

االمتحةةةةان وبعةةةةد الكشةةةةؾ عةةةةن هوٌتهةةةةا تبةةةةٌن قٌامهةةةةا بةةةةؤداء االمتحةةةةان بةةةةدال مةةةةن نجلتهةةةةا 

 . الطالبة بالكلٌة

ر اللةةةةواء احمةةةةد النةةةةاؼى مةةةةدٌر امةةةةن القلٌوبٌةةةةة وتحرٌةةةةر مح ةةةةر بالواقعةةةةة تةةةةم اخطةةةةا

  .واحالة المتهمة للنٌابة فتولت التحقٌق

 

 

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/70307-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/27-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/70307-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية االهرامبوابة 

  "يفض اشتثاكاخ "تجارج تىهاواالمه انمدوي انجيش 

  21:45 2111أؼسطس  17االربعاء , 

نجحةةةةةةةت قةةةةةةةوات الشةةةةةةةرطة العسةةةةةةةكرٌة وادارة االمةةةةةةةن المةةةةةةةدنى بجامعةةةةةةةة بنهةةةةةةةا فةةةةةةةى 

احتةةةةةواء أزمةةةةةة كلٌةةةةةة التجةةةةةارة ببنهةةةةةا بعةةةةةد قٌةةةةةام الطةةةةةالب باقتحةةةةةام الكلٌةةةةةة ومحاولةةةةةة 

 . التدرٌس بسبب االعتداء على العمٌد وأع اء هٌئة

رفةةةةض الكلٌةةةةة اعةةةةالن نتٌجةةةةة الفرقةةةةة الرابعةةةةة االمةةةةر الةةةة   تسةةةةبب فةةةةى تعطةةةةل تقةةةةدم 

الطةةةةةةالب الدارة التجنٌةةةةةةد وخاصةةةةةةة فةةةةةةى ظةةةةةةل انتهةةةةةةاء موعةةةةةةد التقةةةةةةدم الدارة التجنٌةةةةةةد 

أؼسةةةةةةطس الحةةةةةةالى ممةةةةةةا ٌعطةةةةةةل تجنٌةةةةةةدهم وتةةةةةةؤخٌرهم لعةةةةةةام كامةةةةةةل فةةةةةةى 21ٌةةةةةةوم 

 التعٌٌنات.

مكتةةةةةب شةةةةةئون الطةةةةةالب والخةةةةةرٌجٌن كةةةةةان المئةةةةةات مةةةةةن الطةةةةةالب قةةةةةد تجمعةةةةةوا امةةةةةام 

للحصةةةةةول علةةةةةى افةةةةةادات بالنجةةةةةاح لتقةةةةةدٌمها لمكاتةةةةةب التجنٌةةةةةد التةةةةةابعٌن لهةةةةةا اال انهةةةةةم 

فوجئةةةةةوا بةةةةةرفض العمٌةةةةةد تقةةةةةدٌم تلةةةةةن االفةةةةةادات بحجةةةةةة عةةةةةدم اعةةةةةالن النتٌجةةةةةة االمةةةةةر 

الةةةةةةة   اثةةةةةةةار حفٌظةةةةةةةة الطةةةةةةةالب وحةةةةةةةاولوا تحطةةةةةةةٌم بوابةةةةةةةة ادارة شةةةةةةةئون الطةةةةةةةالب 

 مشاجرات بٌنهم .واالعتداء على الموظفٌن ونشبت 

تلقةةةةةى زٌةةةةةن سةةةةةرحان مةةةةةدٌر ادارة االمةةةةةن المةةةةةدنى بالجامعةةةةةة اخطةةةةةارا مةةةةةن رئةةةةةٌس 

قطةةةةةةاع مجمةةةةةةع الكلٌةةةةةةات االمنةةةةةةى بوجةةةةةةود مشةةةةةةاجرات بةةةةةةٌن الطةةةةةةالب والمةةةةةةوظفٌن 

بسةةةةةةةبب رفةةةةةةةض ادارة الكلٌةةةةةةةة مةةةةةةةنح الطةةةةةةةالب افةةةةةةةادات نجةةةةةةةاح لتقةةةةةةةدٌمها لمكاتةةةةةةةب 

 التجنٌد

ب وقامةةةةت بتةةةةةؤمٌن تةةةةم اخطةةةةار الشةةةةرطة العسةةةةكرٌة التةةةةى نجحةةةةت فةةةةى تهدئةةةةة الطةةةةال

 عملٌة حصولهم على إفادات النجاح.

 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/83963-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية االهرامبوابة 

 عمداء" نتؤميه مىشآخ جامعح تىها 8 "

  11:18 2111سٌبتمبر  29الخمٌس , 

ادارة االمن   مدٌر عقدت إدارة األمن المدنى بجامعة بنها اجتماعا برئاسة زٌن سرحان

رإساء القطاعات االمنٌة وموظفى االمن بالجامعة لمناقشة االستعدادات  المدنى بالجامعة مع

الستقبال العام الدراسى الجدٌد والخطط االمنٌة لمواجهة ا  انفالت امنى وتؤمٌن منشآت 

 الجامعة .

ب بمختلؾ كلٌات ألؾ طال 65وقال سرحان خالل االجتماع ان الجامعة استعدت الستقبال 

بالجامعة اعدت   ألؾ طالب بالتعلٌم المفتوح وان ادارة االمن المدنى 14الجامعة وك لن

 و تؤمٌن المنشآت داخل الجامعة. خطة امنٌة لتوفٌر االمن داخل الحرم الجامعى وحولس

مدنى خ عوا الختبارات صحٌة   فرد امن311وأ اؾ انس تم تشكٌل فرق امنٌة مكونة من 

لتؤمٌن جمٌع الكلٌات ومنشآت الجامعة وتؤمٌن مداخل الكلٌات ومنع تسلل ا  عناصر وبدنٌة 

 ال تنتمى للجامعة او تهدد سٌر الدراسة .

رئٌسٌة ٌرأس كل قطاع عقٌد قوات مسلحة   قطاعات 8وقال إنس تم تقسٌم الجامعة الى 

تشفٌات الجامعٌة متقاعد وتتمثل تلن القطاعات فى مجمعات الكلٌات والمدن الجامعٌة والمس

باال افة الى فرقة تحرن سرٌع   وداخل حرم الكلٌات  وتعٌٌن افراد امن على البوابات

وقال انس تم التنسٌق مع مدٌرٌة امن القلٌوبٌة لتعٌٌن سٌارات نجدة   لمواجهة ا  طوار 

 للمرور بالشوارع والطرق المإدٌة للكلٌات لمواجهة ا  انفالت امنى حول منشآت الجامعة.

لتؤمٌن المدن الجامعٌة خاصة كفر سعد لوقوعها وسط   وأكد سرحان انس تم عمل خطة امنٌة

الزراعات لحماٌة الطالب المقٌمٌن فٌها مح را من ا  تهاون او خروج عن الشرعٌة وان 

 لن سٌقابل بحزم وبمنتهى الشدة مح را فى الوقت  اتس ا  موظؾ امن من التعامل مع 

 اٌاهم بالتعامل معهم بشكل محترم وبؤقصى درجات  بط النفس. الطالب بشكل سٌئ مطالبا

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/101798-8-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية الوفدبوابة 

عهىىىىىً شىىىىىمش انىىىىىديه" رئيضىىىىىا نجامعىىىىىح "
  تىها

  12:59 2111اكتوبر  11األثنٌن , 

أعلنةةت لجنةةة اإلشةةراؾ علةةى انتخابةةات رئاسةةة جامعةةة بنهةةا برئاسةةة الةةدكتور ابةةو السةةعود 

محمةةةةد احمةةةةد فةةةةوز الةةةةدكتور 

علةةةةى شةةةةمس الةةةةدٌن برئاسةةةةة 

بعةةد فةةوزر علةةى جامعةةة بنهةةا 

مرشةةةةةةةةةةةةةةةحٌن خةةةةةةةةةةةةةةةالل  8

االنتخابةةةةةات التةةةةةةى أجرٌةةةةةةت 

االثنةةةةةةٌن وصةةةةةةوت خاللهةةةةةةا 

ع ةةةةةةةوا مةةةةةةةن اع ةةةةةةةاء 42

  .المجمع االنتخابى ٌمثلون كلٌات الجامعة

صةةةوتا للةةةدكتور اسةةةامة  21صةةةوتا مقابةةةل  23وانتهةةةت االنتخابةةةات بفةةةوز شةةةمس الةةةدٌن ب

كمةةةةةال وصةةةةةوت واحةةةةةد للةةةةةدكتور حمةةةةةد  عبةةةةةد السةةةةةمٌع وصةةةةةفر لبةةةةةاقى المرشةةةةةحٌن 

حٌةةةر تةةةم وشةةةهدت االنتخابةةةات حصةةةارا أمنٌةةةا مكثفةةةا مةةةن االمةةةن المةةةدنى بالجامعةةةة   سةةةتسال

 حشةةةةةةةةةةةةةةد اكثةةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةةن مائةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةرد أمةةةةةةةةةةةةةةن لتةةةةةةةةةةةةةةؤمٌن االنتخابةةةةةةةةةةةةةةات

انةةةس ٌجةةةب ان نلتفةةةت الةةةى   وأعلةةةن الةةةدكتور علةةةى شةةةمس الةةةدٌن رئةةةٌس الجامعةةةة المنتخةةةب

عظةةةةٌم وتةةةةدارن السةةةةلبٌات والعملٌةةةةة االنتخابٌةةةةة وت  العملٌةةةةة التعلٌمٌةةةةة وحقةةةةوق الطةةةةالب

الطاقةةةةة التةةةةى خلفتهةةةةا تلةةةةن االنتخابةةةةات وتوجٌههةةةةا فةةةةى اتجةةةةار إٌجةةةةابى لخدمةةةةة الطةةةةالب 

 . والعملٌة التعلٌمٌة

وأ ةةةاؾ شةةةمس الةةةدٌن خةةةالل لقائةةةس بطةةةالب وأع ةةةاء هٌئةةةة التةةةدرٌس بالجامعةةةة عقةةةب 

إعةةةالن النتٌجةةةة قةةةائال:  انةةةا خةةةادم لجامعةةةة بنهةةةا مةةةن عار ةةةنى قبةةةل مةةةن اٌةةةدنى وسةةةوؾ 

 ."الةة ٌن لةةم ٌوفقةةوا وتفعٌلهةةا بالجامعةةة  وبةةرام  جمٌةةع المرشةةحٌناسةةتفٌد مةةن مقترحةةات 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/106745-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/106745-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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م ةةةٌفا ان خطةةةة الجامعةةةة خةةةالل المرحلةةةة المقبلةةةة سةةةتكون متكاملةةةة ت ةةةم جمٌةةةع بةةةرام  

التةةةى طرحةةةت   وأفكةةةار المرشةةةحٌن لتلةةةن االنتخابةةةات واالسةةةتفادة مةةةن االفكةةةار والبةةةرام 

 .على المجمع االنتخابى

 ةةةاء المجمةةةع ٌمثلةةةون  ةةةمٌر ورؼبةةةات المجتمةةةع وحةةةول المجمةةةع االنتخةةةابى قةةةال إن اع

 . الجامعى واراإههم ستنٌر وتعبد الطرٌق نحو جامعة راقٌة ومحترمة
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  طالب انمديىح انجامعيح تثىها يذتجزون انمىظفيه

 

 2111 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفمبر 2 

12:59  

احتجةةةةةةةز العشةةةةةةةرات مةةةةةةةن طةةةةةةةالب 

المدٌنةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةرات المةةةةةةةةةةوظفٌن 

حتةةةةةةةةى السةةةةةةةةاعات األولةةةةةةةةى مةةةةةةةةن 

و لةةةةةةةن احتجاجةةةةةةةا .صةةةةةةةباح الٌةةةةةةةوم

علةةةةةةةةةةى رفةةةةةةةةةةض إدارة الجامعةةةةةةةةةةة 

تلبٌةةةةةةةةةةةةةة مطلةةةةةةةةةةةةةةبهم بتخفةةةةةةةةةةةةةةٌض 

حسةةةةةب قةةةةةولهم لجامعةةةةةة بنهةةةةةا أسةةةةةوة  -مصةةةةةروفات اإلقامةةةةةة بهةةةةةا, وسةةةةةوء الخةةةةةدمات 

مبنةةةةةى بالجامعةةةةةات األخةةةةةر  واحتجاجةةةةةا علةةةةةى محاولةةةةةة عةةةةةدد مةةةةةن البلطجٌةةةةةة اقتحةةةةةام 

 .شعبان امٌن اتحاد طالب المدٌنة  المدٌنة الجامعٌة االمر ال   اكدر ربٌع

وأشةةةةار شةةةةعبان إلةةةةى انةةةةس لةةةةوال تصةةةةد  طةةةةالب المدٌنةةةةة لهةةةةم لكةةةةاد االمةةةةر ان ٌتحةةةةول 

وأكةةةةةد الطةةةةةالب علةةةةةى  ةةةةةرورة تكثٌةةةةةؾ التواجةةةةةد االمنةةةةةى بالمدٌنةةةةةة وعلةةةةةى   لكارثةةةةةة

المةةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةةة المطالبةةةةةةةة بتخفةةةةةةةٌض مصةةةةةةةروفات االقامةةةةةةةة, والمسةةةةةةةاواة ببةةةةةةةاقً 

 .بالجامعات المصرٌة

طالبةةةةةةةةا بالمدٌنةةةةةةةةة الجامعٌةةةةةةةةة وردد 15وكةةةةةةةة لن احتجاجةةةةةةةةا علةةةةةةةةى قةةةةةةةةرار فصةةةةةةةةل 

المتظةةةةةةاهرون الهتافةةةةةةات ورفعةةةةةةوا الفتةةةةةةات تطالةةةةةةب الةةةةةةدكتور علةةةةةةً شةةةةةةمس الةةةةةةدٌن, 

رئةةةةةةةٌس الجامعةةةةةةةة, والمشةةةةةةةرؾ العةةةةةةةام علةةةةةةةى المةةةةةةةدن الجامعٌةةةةةةةة بسةةةةةةةرعة حلهةةةةةةةا, 

 .واالستجابة لمطلبهم بتخفٌض المصروفات

نبةةةةةةس وعةةةةةةد رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة بتشةةةةةةكٌل لجنةةةةةةة لدراسةةةةةةة مطالةةةةةةب الطةةةةةةالب , مةةةةةةن جا

وردا علةةةةةى الطةةةةةالب أؼلةةةةةق عشةةةةةرات المةةةةةوظفٌن . وسةةةةةرعة اتخةةةةةا  قةةةةةرار بشةةةةةؤنها

والعةةةةةاملٌن بالمدٌنةةةةةة الجامعٌةةةةةة للطلبةةةةةة بكفةةةةةر سةةةةةعد ببنهةةةةةا ابةةةةةواب المدٌنةةةةةة مةةةةةانعٌن 

 .الدخول أو الخروج منها

http://www.alwafd.org/%D8%B4%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8/192336-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86
http://www.alwafd.org/%D8%B4%D8%A8%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%A8/192336-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86
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المشةةةةةرؾ علةةةةةى وتفةةةةةاوض الةةةةةدكتور جمةةةةةال سوسةةةةةة عمٌةةةةةد طةةةةةب بٌطةةةةةري مشةةةةةتهر و

المدٌنةةةةةة بالتفةةةةةاوض مةةةةةع العةةةةةاملٌن واقةةةةةنعهم بالعةةةةةدول عةةةةةن ؼلةةةةةق أبةةةةةواب المدٌنةةةةةة, 

وتمكنةةةةةةت إدارة األمةةةةةةن المةةةةةةدنً بجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا وإعةةةةةةداد وجبةةةةةةات التؽ ٌةةةةةةة للطةةةةةةالب 

مةةةةةن تحرٌةةةةةر عشةةةةةرات المةةةةةوظفٌن بالمدنٌةةةةةة, بعةةةةةد أن قةةةةةام  برئاسةةةةة زٌةةةةةن سةةةةةرحان

بعةةةةةةةض الطةةةةةةةالب باحتجةةةةةةةازهم وأصةةةةةةةٌب بع ةةةةةةةهم فةةةةةةةً اشةةةةةةةتباكات مةةةةةةةع أهةةةةةةةالً 

 .الموظفٌن المحتجزٌن
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 األلكترونية الوفدبوابة 

  اشتثاكاخ تيه أمىاء انشرطح واألمه انمدوً تذمىق تىها

  15:22 2112ٌناٌر  14السبت , 

وق ببنهةةةةا واقعةةةةة مإسةةةةفة حٌةةةةر اشةةةةتبن عةةةةدد مةةةةن أمنةةةةاء الشةةةةرطة شةةةةهدت كلٌةةةةة الحقةةةة

 .الملتحقٌن بالتعلٌم المفتوح باألمن المدنً بالكلٌة عقب استؽاثة مالحظى اللجان بهم

طالبةةةةةا بالمسةةةةةتو  االول بةةةةةالتعلٌم المفتةةةةةوح قةةةةةد حةةةةةاولوا الؽةةةةة  جماعٌةةةةةا  175ان كةةةةة

مهةةةةةددٌن  بالكلٌةةةةةة خةةةةةالل مةةةةةادة تشةةةةةرٌعات الشةةةةةهر العقةةةةةار , 5لجةةةةةان بمةةةةةدرج  7بةةةةة 

المالحظةةةةةةةٌن باالعتةةةةةةةداء علةةةةةةةٌهم ا ا اعتر ةةةةةةةوا علةةةةةةةى الؽةةةةةةة  االمةةةةةةةر الةةةةةةة   دعةةةةةةةا 

المالحظةةةةةةٌن بتلةةةةةةن اللجةةةةةةان الةةةةةةى اخطةةةةةةار االمةةةةةةن المةةةةةةدنى بالجامعةةةةةةة االمةةةةةةر الةةةةةة   

واجهةةةةةةس الطةةةةةةالب وقةةةةةةاموا باالعتةةةةةةداء علةةةةةةٌهم واثةةةةةةارة الفو ةةةةةةى والشةةةةةةؽب داخةةةةةةل 

  .اللجان

برفقةةةةةة د.السةةةةةٌد فةةةةةودة تةةةةةم اخطةةةةةار د.الشةةةةةحات ابةةةةةراهٌم عمٌةةةةةد الكلٌةةةةةة والةةةةة   انتقةةةةةل 

وكٌةةةةةل الكلٌةةةةةة للدراسةةةةةات العلٌةةةةةا وعةةةةةدد مةةةةةن اع ةةةةةاء هٌئةةةةةة التةةةةةدرٌس وتةةةةةم احتةةةةةواء 

 . االزمة وتحرٌر محا ر للطالب المحر ٌن على الؽ 

أكةةةةةد عمٌةةةةةد الكلٌةةةةةة انةةةةةس تةةةةةم عمةةةةةل محا ةةةةةر للعدٌةةةةةد مةةةةةن الطةةةةةالب ومةةةةةنهم الطالةةةةةب 

ع احمةةةةةد مجةةةةةد  واحمةةةةةد نبٌةةةةةس ابةةةةةراهٌم باعتبةةةةةارهم أبةةةةةرز المحر ةةةةةٌن علةةةةةى وقةةةةةائ

 الؽ  واحالتهم الى مجلس تؤدٌب التخا  االجراءات القانونٌة بشؤنهم

 

 

 

 

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/148448-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/148448-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 األلكترونية الوفدبوابة 

  أمه نتؤميه مؤتمر أتى انفتىح تجامعح تىها رجم33 

  15:57 2112فبراٌر  24الجمعة , 

أعلةةةةةةةةةن زٌةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةرحان مةةةةةةةةةدٌر إدارة 

تةةةةةةم  األمةةةةةةن المةةةةةةدنى بجامعةةةةةةة بنهةةةةةةا أنةةةةةةس

عقةةةةةةد اجتمةةةةةةاع طةةةةةةار  ألفةةةةةةراد األمةةةةةةن 

المةةةةةدنى لتةةةةةؤمٌن قاعةةةةةة المةةةةةإتمرات التةةةةةى 

ةةةةةٌعقد بهةةةةةا لقةةةةةاء الةةةةةدكتور عبةةةةةد المةةةةةنعم  س 

  .أبو الفتوح المرشح الرئاسى المحتمل

وقةةةةةةال سةةةةةةرحان إنةةةةةةس تةةةةةةم تخصةةةةةةٌص جهةةةةةةازٌن للكشةةةةةةؾ عةةةةةةن المعةةةةةةادن والمةةةةةةواد 

مةةةةةةن  الؽرٌبةةةةةةة داخةةةةةةل قاعةةةةةةة المةةةةةةإتمرات والطةةةةةةرق المإدٌةةةةةةة الٌهةةةةةةا وتةةةةةةؤمٌن القاعةةةةةةة

فةةةةةةرد أمةةةةةةن وأ ةةةةةةاؾ أن أعمةةةةةةال التةةةةةةؤمٌن سةةةةةةتبدأ مةةةةةةن بداٌةةةةةةة الشةةةةةةارع  32خةةةةةةالل 

المةةةةةةإد  للكلٌةةةةةةة حتةةةةةةى قاعةةةةةةة المةةةةةةإتمرات وأن أعمةةةةةةال فحةةةةةةص القاعةةةةةةة والطةةةةةةرق 

  .المإدٌة الٌها بدأت فعلٌاش لتؤمٌن المرشح الرئاسى المحتمل خالل الندوة

ٌةةةةةة ان مةةةةةن جانبةةةةةس اكةةةةةد الةةةةةدكتور احمةةةةةد ٌوسةةةةةؾ منسةةةةةق حملةةةةةة ابةةةةةو الفتةةةةةوح بالقلٌوب

النةةةةةدوة سةةةةةتتم بنةةةةةاء علةةةةةى دعةةةةةوة اسةةةةةرة ورقةةةةةة وقلةةةةةم لعةةةةةرض البرنةةةةةام  االنتخةةةةةابى 

للةةةةةدكتور عبةةةةةد المةةةةةنعم ابةةةةةو الفتةةةةةوح وعةةةةةرض المسةةةةةتجدات علةةةةةى السةةةةةاحة الداخلٌةةةةةة 

 .والخارجٌة

  

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/10-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/167496-32-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
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 زئٛط جبيؼخ ثُٓب ٚكسو األيٍ نزصدّٚ حملبٔنخ الزحبيٓب

 16:36 - 2112يوليو  31اللجثألءل 

 حس  افيفد -ال ليوبية

كةةةةةةةةةةرم الةةةةةةةةةةدكتور 

علةةةةةةةةةةةةى شةةةةةةةةةةةةمس 

الةةةةةةةةةةدٌن, رئةةةةةةةةةةٌس 

الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بح ةةةةةةةور السةةةةةةةادة 

نةةةةةةواب رئةةةةةةٌس الجامعةةةةةةة والسةةةةةةادة عمةةةةةةداء الكلٌةةةةةةات األسةةةةةةتا  زٌةةةةةةن سةةةةةةرحان مةةةةةةدٌر 

إدارة األمةةةةةةن بالجامعةةةةةةة والعةةةةةةاملٌن بةةةةةةاألمن بةةةةةةإدارة الجامعةةةةةةة و لةةةةةةن لجهةةةةةةودهم فةةةةةةى 

 .الحفاظ على الجامعة والتصد  لمحاوالت اقتحام الجامعة

س, رئةةةةةٌس الجامعةةةةةة قةةةةةد أصةةةةةدر قةةةةةرارا بةةةةةإؼالق مبةةةةةانى وكةةةةةان الةةةةةدكتور علةةةةةى شةةةةةم

إدارة الجامعةةةةةة لمةةةةةدة أربعةةةةةة أٌةةةةةام, و لةةةةةن بعةةةةةد تعةةةةةد  بعةةةةةض أمنةةةةةاء الشةةةةةرطة علةةةةةى 

مبنةةةةةةةى إدارة الجامعةةةةةةةة وقةةةةةةةاموا بقةةةةةةة ؾ المبنةةةةةةةى بالحجةةةةةةةارة والزجاجةةةةةةةات الفارؼةةةةةةةة 

ممةةةةةا أصةةةةةاب موظفةةةةةا بةةةةةؤمن الجامعةةةةةة وٌةةةةةدعى حسةةةةةن سةةةةةلٌمان بارتجةةةةةاج فةةةةةى المةةةةة  

 فى بنها الجامعىنقل على أثرر إلى مستش

وقةةةةةام أمنةةةةةاء الشةةةةةرطة المتجمهةةةةةرون وقتهةةةةةا بقطةةةةةع الطرٌةةةةةق بشةةةةةارع فرٌةةةةةد نةةةةةدا  .

ببنهةةةةةةةا, األمةةةةةةةر الةةةةةةة   تسةةةةةةةبب فةةةةةةةى وقةةةةةةةوع اشةةةةةةةتباكات بٌةةةةةةةنهم وبةةةةةةةٌن السةةةةةةةائقٌن 

وأصةةةةةحاب السةةةةةٌارات وشةةةةةلل مةةةةةرور  بشةةةةةوارع مدٌنةةةةةة بنهةةةةةا ألكثةةةةةر مةةةةةن سةةةةةاعة 

ببنهةةةةةةةا, احتجاجةةةةةةةا علةةةةةةةى ؼلةةةةةةةق بةةةةةةةاب التقةةةةةةةدٌم للتعلةةةةةةةٌم المفتةةةةةةةوح بكلٌةةةةةةةة الحقةةةةةةةوق 

والمطالبةةةةةةة بإعةةةةةةادة فتحةةةةةةةس لٌتسةةةةةةنى لهةةةةةةم االلتحةةةةةةةاق, األمةةةةةةر الةةةةةة   رف ةةةةةةةتس إدارة 

 الجامعة بسبب قلة القاعات التدرٌسٌة وقلة إعداد أع اء هٌئة التدرٌس

قةةةةةام الةةةةةدكتور سةةةةةالمة عبةةةةةد العظةةةةةٌم مةةةةةدٌر مركةةةةةز التعلةةةةةٌم المفتةةةةةوح بإخطةةةةةار  .

اللةةةةةواء أحمةةةةةد سةةةةةالم جةةةةةاد مةةةةةدٌر أمةةةةةن القلٌوبٌةةةةةة انتقةةةةةل علةةةةةى الفةةةةةور العمٌةةةةةد أسةةةةةامة 



 381                                                        األمن المدنً بجامعة بنها بٌن النشؤة والتطوٌر  

عةةةةةةاٌ  والعقٌةةةةةةد مجةةةةةةد  راشةةةةةةد, وتةةةةةةدخلت األجهةةةةةةزة األمنٌةةةةةةة ونجحةةةةةةت السةةةةةةٌطرة 

 .على الموقؾ

المفتةةةةةوح, أن كلٌةةةةةة مةةةةةن جانبةةةةةس, أكةةةةةد الةةةةةدكتور سةةةةةالمة عبةةةةةد العظةةةةةٌم مةةةةةدٌر التعلةةةةةٌم 

طالةةةةةةب تةةةةةةم  4111الحقةةةةةةوق ببنهةةةةةةا حةةةةةةددت أعةةةةةةدادا معٌنةةةةةةة للقبةةةةةةول بةةةةةةالتعلٌم وهةةةةةةى 

طالةةةةةةب السةةةةةةتٌعاب بةةةةةةاقى المتقةةةةةةدمٌن, وأكةةةةةةد أنةةةةةةس ال ٌوجةةةةةةد أ   5511رفعهةةةةةةا إلةةةةةةى 

مجةةةةال لقبةةةةول أعةةةةةداد أخةةةةر  بسةةةةبب قلةةةةةة القاعةةةةات التدرٌسةةةةٌة, وقلةةةةةة أع ةةةةاء هٌئةةةةةة 

 .التدرٌس بما ٌنعكس على جودة العملٌة التعلٌمٌة

وأكةةةةةد علةةةةةى شةةةةةمس رئةةةةةٌس الجامعةةةةةة أنةةةةةس علةةةةةى اسةةةةةتعداد إللؽةةةةةاء التعلةةةةةٌم المفتةةةةةوح 

بالجامعةةةةةة إ ا كةةةةةان سةةةةةٌعرض أمةةةةةن الجامعةةةةةة والمةةةةةوظفٌن والطةةةةةالب للخطةةةةةر, وقةةةةةد 

 .أٌام 4عادت الجامعة أمس للعمل بعد ؼلقها 

 

 

 

 

 

 

 

 


