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 بجامعة يشييييييييييدون  الوافدين العرب الطالب
 مواقع صييييييييي  ا  على وأسييييييييييا   ها بنها

 اإلج ماعى ال واصل

 ةالعربي ال ول مختلف من الواف ين الطالب أشاااااااااا  
 التواصااااااااااا  صااااااااااا   ت على الجنساااااااااااي ت مختلف من وغيره  وعم ن واألر ن ب لكويت

 لواف ينا الطالب ومس ن ة  عم فى و ورهم وأس تذته  وقي  اته  بنه  بج معة اإلجتم عي
 .الج معة كلي ت بمختلف  راستهم خالل العرب وأشق ئهم

 لكويتا  ولة من الواف ين الطالب بعض وشاااااك و   فر ية    ثة على تعليق  ذلك وج ء
 إلجتم عىا التواصاا  مواقع شااه ت  يث ،الكويتية الصاا ف إ    في ونشاار  الشااقيقة
  ن تهممساااا الواف ين الطالب وأك  ب لج معة، ال راسااااة عن اإليج بية التعليق ت من سااااي 

   عاا فى" األم الجاا معااة" القاا هرة جاا معااة بعاا  الثاا نيااة الجاا معااة بااتعتباا رهاا  بنهاا  لجاا معااة
 .الواف ين الطالب

 م  نإ تويتر، على الخ صاااااااة صااااااا  ت  عبر الكويت من الرشاااااااي  صاااااااقر الط لب وق ل
 لمصااار  ا الشاااعب على غريب ليس بنه  بج معة الواف ين للطالب إساااتقب ل من ي  ث

 ضبع من القلة تصاااااااااارف ت بعض من وخجل  أساااااااااا   عن معرب  الكرم بأه  المعروف
 ".الكلي ت ببعض الواف ين زمالئ  الطلبة

 نه ب ج معة رئيس ال ين شااااامس علي لل كتور الشاااااكر المطير   هزاع الط لب وج  كم 
زالة الواف ين للطالب الم  و  غير وال عم التواصااا  على الج معة وقي  ات  خ يفوت وا 

 ج معةب ب لت  ق  ساااااااااع  ت  عن بنه ،معرب  بج معة  راساااااااااتهم أثن ء ب لغربة اإل سااااااااا س



 

  أخبار
  جامعة بنها

   28/05/2016: السبت

 

 مميزة جعله ي مم  العلمى والب ث التعليمية ب لعملية تهتم التي بنه  ج معة مث  عريقة
 .األخر   الج مع ت ب قى عن

 والشااااااااعوب المصاااااااار   الشااااااااعب بين العالق ت عمق العق ب، ن صاااااااار الط لب أك  كم 
 رئيس بن ئ مصاااااط ى ساااااليم ن وال كتور بنه  ج معة لقي  ات ب لشاااااكر متوجه  العربية
 كلي تب الواف ين العرب الطالب تج   جهو هم على والطالب التعليم لشاااااااااائون  الج معة
 .الج معة

 خورينف ن ن" اإلجتم عى التواصاااا  مواقع على  ساااا ب  عبر الم يلبى ساااا لم ق ل فيم 
  مشااااااااااا ك مع ت  علهم على بنه  ج معة أسااااااااااا تذة ونشاااااااااااكر بنه  ج معة فى ن رس بأنن 

 ".مش كلهم و   الج معة كلي ت بمختلف الواف ين الطالب

  زمالئ مع العالق ت عمق رأفت، م م  بنه  ج معة طالب إت    رئيس أك  ج نب  من
  معةالج مج لس أن إلى مشااااااااايرا الشاااااااااقيقة العربية ال ول مختلف من الواف ين الطالب
 عهمم والتواصاااااا  العرب ب لطالب خ صاااااا  إهتم م  تولى الطالبية واإلت   ات والكلي ت
 .مستمر بشك 


