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 لبطاريات الرابعة الدفعة تسلم بنها جامعة
 طوخ بقرى  للمربيين واألعالف األرانب

 جكمعة  ئيس - القكضاا  الساا د /الدكتو  شااك  
 كلياااة عم اااد - ع اق  محمود /والااادكتو  ،بنهاااك

 عم اد - سااااااااااااااااكل  ابو محماد /والادكتو  ،الز اعاة
 ال ابعة الدفعة تسااااااااااااااالي  ف  الجكمعة عمو  وامنكء الكل ت ن وكالء ،البيط ي  الطب كلية

 القل وبية بمحكفظة بطوخ ومشااااااااااته  نكمول ق يت  لم ب  ن واألعالف اال انب لبطك يكت
 ت بية وكذل  و اثيك المحسنة مشته  ا انب وانتكج ت بية تكث ف مش وع اطك  ف  وذل 
نتكج  .السمكن وا 

 تنمية إلى نسعى أننك الى بنهك جكمعة  ئيس - القكضى الس د /الدكتو  قكل جكنبه من
 الح وانى لإلنتكج جد دة منكفذ وافتتكح المجتمع خدمة الى وتوج ههك البشااااااااااااااا ية الموا د

 .عكلية وبجودة مخفضة بأسعك  للمواط ن

 المش وعكت بدع  األعمكل و جكل المستثم ين لجميع دعوة اللقكء خالل القكضى ووجه
 مشاااا وعكت من المسااااتفد ن عدد وزيكدة المجتمع لخدمة الجكمعة تتبنكهك التى الصاااا   ة

 .العك  هذا م بى 1200 الى الح وانية الث وة

 هاااذ  ان بمشاااااااااااااااته  الز اعاااة كلياااة عم اااد - ع اقى محمود /الااادكتو  قاااكل جاااكنباااه من
 وب ن بمشااااااته  البيط ي  الطب وكلية بمشااااااته  الز اعة كلية ب ن شاااااا اكة المشاااااا وعكت

 بكلتعكون  الشبكب لتش  ل حقيقة ف ص إل جكد نسعى اننك الى مش  ا مص  بن  مؤسسة
 المستف د ن عدد يكون  ال ابعة الدفعة بتسلي  انه الى الفتك المدنى المجتمع منظمكت مع
 .طوخ بق ى  م بى 600 والسمكن األ انب ت بية مش وع من
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 هنك  ان بمشااااااااااااااته  البيط ى  الطب كلية عم د - أبوسااااااااااااااكل  محمد /الدكتو  اكد فيمك
 مش وعكت لدع  ش اكة عمل ط يق عن والز اعة البيط ى  الطب كلية ب ن كب  ا تعكون 
 .الشبكب ب ن البطكلة على والقضكء الذاتى اإلكتفكء وتحق ق الح وانية الث وة

 فى المسااكعدة له  وتقدي  دعمه  على الجكمعة لقيكدات الشااك  الم ب ن وجه جكنبه من
 .والسمكن األ انب ت بية مش وعكت  خص مك كل


