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ةالقاضيييييييوة وةدور ةالوريةالطالبوةل     
أبباءةجامعةةببهاةقاديينةع وةالمشييييييياي  ة

ة وةصباعةةمستقبلةالطالن

طالب الدكتور السييييييييييقد يوريييييييييي  ال ا يييييييييي  ر ق  
جامعه بنها طالب الجامعه بضيييه رل الركييياركه اه جابقه ت  اهريييتد اواي الدريييتور ه 

 %70 مرارريييه م هل الدريييتورعت  بامتصارعل سيييناه مسيييت صا عيا الوط  اليع  ضيييل 
 م  أبناءل م  الكصاب

الدرييييتور ه الت  نارتها جاء ذلك خالل ند ل الد ر الوطن  للطالب ت  اهرييييتد اواي 
الجامعه القومت  تددث خاللها الرسيييييييييييييييتكيييييييييييييييار ههيييييييييييييييق  ابهاعقل ر ق  الهق ه الوطنقه 

 لالنتخاباي  اللواء مدرود مكرا ع مداتظ ال لقوبقه

 أ يييييييييييام ر ق  الجامعه أه عيل الند ل ت ت  ت  اطار ريييييييييييلسيييييييييييله م  ال عالقاي الت  
 ييدمتهييا  و ييه التضييييييييييييييييام  م  ال واي أوييامتهييا جييامعييه بنهييا ت  اه نييه اهخقهلت  ت  م

أل  طالب  طالصه م  أبناء  20الرسييييييلده  الكييييييهطه الردنقهت الت  هييييييهدعا أ  ه م  
 الجامعهت  اليي  عت وا تدقه هر اح الكهداء  دمرًا لل واي الرسلده  الكهطه

 وال ال ا يييييي  أه الركيييييياركه م  خالل اهدهء ب سييييييواتنا  عد  اجصًا ملقنا بكييييييه  أه 
يا الواجب بن   را قه  نهتض أع  غو   رك  مراررتها ملقنا أ  توجقهنا نؤدع ع

 لرا تقه نوا ا غقه طقصه تستهدم الوط   تستهدتنا جرقعاً 

 أهاد ال ا   بالت اما الرستره بق  الطالب  الجامعهت  وال أه التواسا الدا ل بق  
الت  دتعت بجامعه بنها وقاداي الجامعه  أراتيتها  الطالب م ق ك قهًا م  اهنجازاي 

 ال  مصام الجامعاي الرصه ه الرت دمه
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 وال لوه التعا ه بق  جرق  الرنتسيييييييييييييييصق  لجامعه بنها ما تد ق للجامعه عيل الركانه 
 الت  كاه م  الصعب الوسول القها ت  عيل ال تهل الزمنقه ال صقهل م  مره الجامعه

جامعه بنها وادر مل  اهبتكار   أ ييام أه الكييصاب الرصييهع  ت  ال لب منهل طالب
  اهبداه كرا أنه وادر مل  بناء الرست صا له  لوطنه

 وال ال ا يي  أه الكييعب الرصييهع يومقًا   اج  ب نجازاي جديدل تتل مل  أرق الواو  
ت  كا هيييييييصه مل  أرق مصيييييييهت مو يييييييدًا أه عيل اهنجازاي ريييييييقترت  بها اهجقال 

صيييييييييه ال  يوم الدي ت مكيييييييييقهًا ال  أه ذلك ريييييييييقتد ق ال ادمهت مترنقًا الوتاق  اهم  لر
بترارييييييكنا  نصي الخالتاي  أه نكوه جرقعًا كقاه  امد  عرا   جتهد   كييييييار  ت  بناء 

 الوط 


