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 بنها بجامعة أكتوبر ذكري في كبري إحتفالية

 

أمس اإلحتفالية الكبري إلنتصارات  هاأقامت جامعة بن
ي تضمنت الندوة التثقيفية حرب أكتوبر المجيدة والت

ضافتها الجامعة، وشهدت اإلحتفالية الثانية التي است
أبناء القميوبية وأبطال  داء والمصابين منتكريمًا لمشه

 القوات المسمحة.
لمموسيقي والغناء والفنون  ياها فريقا الجامعةكذلك حفاًل فنيًا أح وتضمنت اإلحتفالية

 الشعبية.
رئيس الجامعة في إفتتاحية اإلحتفالية أن حرب أكتوبر  -تور/ السيد القاضي وقال الدك

ممحمة شارك فيها قواتنا  ققته مصر فيها، جاء من خاللنتصار الذي حالمجيدة واإل
تزاز لنا جميعًا ولألجيال عوالمواطنين، وجاءت بمثابة فخر وموضع ا المسمحة والشرطة

 القادمة.
لمحفاظ عمي جامعتهم  ن بجامعة بنها الذين يعممون بجدية متواصمةوحيا القاضي العاممي

كل ما يتعمق بها  حداث تطوير شامل فيويعممون عمي مشاركة قيادة الجامعة في أوأمنها 
 .وانفتاح عمي العالم من برامج دراسية وبحث عممي وشراكة دولية

نها ستمعب دورًا في مساندة الدولة وهي تكافح اإلرهاب وأضاف القاضي أن جامعة ب
رهاب ال يفرق بين ضابط أو جندي وال بين ضابط ومواطن وال بين مسمم أو خاصة وأن اإل

 .والمتأمرين عمي الوطنرهابية يعًا أن نتصدي لمموجات اإلمسيحي فعمينا جم
عمي القيام به وهو تحقيق األمن  ما تحرص الدولة طاروقال أن كل ما نقوم به يأتي في إ

والسالم في كل ربوع الوطن حتي يشعر المواطن المصري وفي القمب منه شباب هذا 
عمي أن يعيش في بمد أمن ومستقر  ك المستقبل كمه والذي تعمل الدولةالوطن الذي يمم

 .طنحتي يستطيع هذا الشباب تحقيق أحالمه، ويشارك في بناء مستقبل الو 
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قش خاللها دور المؤسسات ينا أن الجامعة تعد حاليًا لعقد ندوة ضخمة وأكد القاضي عمي
جامعات رهاب، يشارك فيها كل أطياف المجتمع المصري من التعميمية في مكافحة اإل

 .سالمي والمسيحي وخبراء األمن والطالبومسئولين وعمماء الدين اإل
محافظ  -ير أمن القميوبية والمواء/ محمود خميفة مد -شهد اإلحتفالية المواء/ محمد توفيق 

لدول العربية ونائبي رئيس الجامعة شار العسكري لجامعة االوادي الجديد األسبق والمست
وعمداء الكميات وعدد من األساتذة هشام أبوالعينين الدكتور/ جمال اسماعيل والدكتور/ 

 .وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطالب
 
  

 
 


