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 جامعة بنها تضيء الظالم في القليوبية

الصفحي  –احمد عبدالكريم  /مقال كتبه األستاذ
على الفيسببببببب    األخبار عن جامعة بنهاجريدة ب

جببببببامعببببببة بنهببببببا   بببببببببببببببي  ال     ى »بعن ان 
أن جامعة بنها أصبببببببببببحد لها   اجد  عال على  ال شبببببببببب »نصببببببببببه كاأل ي   «القلي بية

المسببت ا الق مي لعلى المسببت ا المحلي لأصبببحد اللببعلة الم ببيية التي  نير ال    
 . ي القلي بية

  ل لببار  حاليا 1 الجامعة شبباركد  ي ملببرلعام ة مية منش ءنلببا  حي األسببمرام  
 .  لكذل  اإلسهمام  ي ملرلعام أخرا 2 ي حي األسمرام  

سببببت ا محا  ة القلي بية  لببببار  الجامعة  ي عمش ة ا ش ئبية لبييية لبي رية لعلى م
 ج ب ةرا المحا  ة ل قد  الكلببببط ال بي لالع ا مجانا ل عقد الندلام لت عية أبنا  
القرا.. كما  قيم الجامعة ملبببرلعام عراعية لسبببميية بحيم  سببباجم  ي م اجهة     

ي انية لالسبببببببميية بخسبببببببعار م ف بببببببة  ناسببببببب  األسبببببببعار بتقدتم المنتجام الوراعية لالح
 .محدلدي الدخش

ناجي  عن التقد  العلمي لالبحم العلمي باألبحاث العلمية التي  قدمها الجامعة  ي 
مجبباالم عببدوببدة لالتي أنمرم عن  قببد  مركو الجببامعببة  ي التر يبب  العببالمي للبحببم 

لإةامة المنلببببخم العلمي.. باإلضببببا ة ءلى األر فال لالنه س لمسببببت ا ئ ب الجامعة 
لالكليام الجدودة التي   د  المجتمع المحلي.. كما أن الجامعة  بند ءةامة العدود من 
المؤ مرام العلمية لاإلةتصادتة لشاركد باأل كار الجدودة التي لقيد  رحابا كبيرا على 

 .المست يين الرسمي لاللعبي
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لببببببببببببببباركبة  ي لحرصبببببببببببببببد الجبامعبة على  ر  رلس ال ائنيبة  ي نف   ال  ب ببالم
 .المناسبام ال ئنية

جببذا ةليببش من كنير  ق   بببه جببامعببة بنهببا.. لجببذا النجبباس الراغع ال تببخ ي من  را .. بببش 
لراغه ةيادة لاعيه لمحبة لعاشقة لتراب ال ئن بحق.. أنه الراغع األستاذ الدكت ر السيد 
عة و سببببط القاضببببي رغيب جامعة بنها الذي اسببببت ال خ ل عا  لاحد أن تقفو بالجام

ءلى مصبببببببببببباع كبرا الجامعام العالمية لشببببببببببببهد له الجميع بالكفا ة لالقدرة على ةيادة 
 ..العمش الجامعي  ي ًأصع  ال رلع لأحل  األلةام

كما ولقى الدكت ر القاضببببببي ةب ال لدا الجميع ليتمتع الرجش بلبببببب صببببببية متفرد  لخلق 
 .ئي  ل كر مستنير

الكليام لاألسببببببا ذة لالعاملين لال  ب  كش التحية لالتقدور لرغيب جامعة بنها لعمادا 
على جذا النجاس الباجر لأ منى المويد من جذا الجهد لجذا الت  ير.. كما أ منى أن 
تحذل العدود من المسببببببببببي لين  ي القلي بية لباةي أنحا  مصببببببببببر حول جذا الرجش لجذ  

 .«الجامعة

ا  عليقُا على رغيب حامعة بنه -السببببببيد و سببببببط القاضببببببي  /كما ذكر األسببببببتاذ الدكت ر
المقال بخن الجامعة  ي صبببببببببببببدد ءةامة معرس لمنتجام جامعة بنها بخسبببببببببببببعار التكلفة 

 .بالتعالن مع محا  ة القلي بية


