أخبار

جامعة بنها
الثالثاء2016/06/07 :

رئيس جامعة بنها يتفقد سير اإلمتحانات فى
أول أيام رمضاااااا ويشااااادد على توفير كافة

سبل الراحة والرعاية للطالب
تفقد الدكتور /علي ش م م م م م م م
بنهمما أع مما ا تحممانمما
اال تحانا
وأكد شم
كليا

نهممايممة العمما بكليمما

داخل الكليا

صطفى نائب رئي

الدين  -رئي

جا عة
التجممار واألداب لالط ئنممان على سم م م م م م ممير

فى أو أيا ش م ممهر ر ض م ممان رافقه خاللها الدكتور س م مملي ان

الجا عة لشئون التعلي والطالب.

الدين أن الهدوء وااللت از التا يسممود ج يع لجان اال تحانا

على سممتو

الجا عة وتوفير كافة سم ممبل الراحة والرعاية للطالب شم ممي ار الى انه قد ت تزويد

القاعا

ولجان اال تحانا

بال راوح للتخفيف ن ارتفاع حرار الجو ضم م م م م مميفا بانه قد

ت تشممكيل لجنة عليا برئاسممة نائب شممئون التعلي والطالب ل تابعة اال تحانا
التصم م م م م م ممحي واعالن النتائج فى واعيدها خاصم م م م م م ممة الكليا

وأع ا

التى بها أعداد كبير ن

الطالب.
وشممدد شم

الدين على ضممرور التأكد ن إشممتراطا

ج يع االجراءا

الح اية ال دنية والحريق واتخاذ

الكممافيممة ل راجعممة أجهز اإلطفمماء والتممأكممد ن ع لهمما وتممدريممب الع ما

على خاطر الحريق واليقظة في صم م م ممر ال واد الكي اوية لالبحاث وايقا
عن الع ل واحالته للتحقيق فضال عن تشكيل لجان في ج يع االقسا بكليا
بنها لل رور الدائ واتخاذ االجراءا

القانونية لل خالفين.

ال خالفين
جا عة

أخبار

جامعة بنها
الثالثاء2016/06/07 :

ن جانبه أشممار الدكتور /سمملي ان صممطفى  -نائب رئي
والطالب الى إنتهمماء اال تحممانمما

بعممدد ن الكليمما

جا عة بنها لشممئون التعلي

واسم م م م م م ممت رارهمما فى كليمما

التجمار

والعلو والطب البيطر وهندسة بنها والتى ستنتهى يو  26يونيو الجار .
واكد نائب رئي

الجا عة أنه قد ت التنبيه بضم م م م ممرور تابعة أحكا الع ل بالكنتروال

وكذلك تواجد األساتذ في قاعا

اال تحانا

لتحقيق االنضباط ال نشود بين الطالب

والرد على استفساراته وكذلك توفير الهدوء الالز داخل اللجان فضال عن تخصيص
أ اكن لعقد اللجان الخاصة للحاال

الطارئة وذوي االحتياجا

الخاصة ن الطالب.

