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بنها بزراعة السمكية المزرعة افتتاح  

 بنيا جامعو رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور أفتتح
 الجامعة رئيس نائب - أبوالعينين ىشام/ الدكتور يرافقو

 نائب - المغربي حسين/ والدكتور والبحوث العميا لمدراسات
 محمود/ والدكتور والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس
 -  بينساوي عادل/ والدكتور الزراعو كمية عميد - عراقي
 متر 2200 مساحة عمي تقام والتي الزراعة بكمية السمكيو المزرعو الزراعو كميو وكيل
 الذاتي التمويل من تدبيرىا تم جنيو مميون ٥.٣ بتكمفو أحواض ثمانية وتضم مربع

 المنتقاة سماكاأل نواعأ من مجموعو نتاجوا   العممي لمتدريب تستخدم وسوف لمجامعو،
 ينتج أن المنتظر من حيث سماك،األ من المحمي المجتمع حاجة سد في لممساىمة
 الواحدة. الدوره في السمك من أطنان 20 ليإ ٧ من الواحد الحوض

 نتاجلإل صوب ثالث وعددىا السمكيو بالمزارع الممحقو الزراعيو الصوب القاضي أفتتح كما
 لمجامعو الذاتي التمويل من جنيو مميون 2.٣ بتكمفو مربع متر ٥٠00 بمساحو الزراعي
 التكنولوجيات ستخدامبإ والفاكيو والخضر الزراعيو المحاصيل مختمف زراعة في تستخدم
 عمي تخفيفا   يمثل بما المحمي، المجتمع يحتاجيا والتي تربو بدون الزراعو في الحديثو

 .ليم لمنتجاتيا الكميو بيع حالو في المواطنين

 طمئنانلإل والمالعب الشبابيو التنميو مبني لتفقد المرافق والوفد الجامعو رئيس انتقل ثم
 وغرف بالمدينة سباحو حمام نشاءإ أعمال تفقد كما بيم، الخاصو التجييزات استكمال عمي

لمجامعو الذاتي التمويل من جنيو مميون ٧ لىإ تصل إجمالية بتكمفة بو الخاصة التجييزات   
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 الدولة قبل من استثمارا   تعد التي والمنشأت لممباني األمثل ستخدامباإل القاضي وطالب
 .والمواطنين والعاممين التدريس ىيئو عضاءوأ الطالب عمي بالنفع وتعود

 ال ما وىو العام لممال اىدارا   يعد تامة بكفاءة المباني ىذه استخدام عدم أن القاضي وقال
 يجب والذي الشعب مال ىو الذي العام المال عمي الحفاظ ميمتنا أن مشيرا   بو، يسمح

 .المواطنين لصالح الدولو قبل من استثمارا   باعتباره مناسبا   مردودا   يحقق بما دارتوإ

 تدريبا   يوفر وبما والبحثيو التعميميو العمميو لخدمة تيدف المشاريع ىذه نأ القاضي وقال
 .وكمياتيا بالجامعو المحيط المجتمع يخدم بما وكذلك لمطالب، عمميا  


