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 مصررررر منتخب العب يكرم بنها جامعة رئيس
 سيابأندون فو للكونغ العالم بطولة فى واألول

 جا عة رئي  - الدين شممممممممممممممم   على /الدكتور كرم
 بكلية ةالثالث بالفرقة  عبد السمممممممميد أ ير /الطالب بنها

 األول ال ركزب لفوزه «فو للكونغ» الوطنى ال نتخب والعب بالجا عة الرياضممممية التربية
 جاكرتا  دينة فى فعاليتها أقي ت التى 13المممممممممممممممممممممممممممممم العالم بطولة فى الذهبية وال يدالية
 اسممممممممماليب» الداداو أسممممممممملوب في دولة 22  ع  نافسمممممممممة وسمممممممممط إندونيسممممممممميا عاصممممممممم ة
 .«استعراضية

 بيةالطال واألنشطة ال واهب كافة فى الطالب ترعى بنها جا عة أن الدين ش   وقال
 البللط  الية  كافأة صممممممممممر  تقرر أنه إلى  شمممممممممميرا النتائج، أفضممممممممممل تحقيق أجل  ن

 فو لكونغل العالم بطولة فى بنها وجا عة  صممممممممر إسممممممممم رفع فى لدوره وتقديرا تشممممممممجيعا
 مالعال بطولة فى لل شممممممممماركه وسمممممممممفره الالعب دعم أيضممممممممما قررت الجا عة أن  ضممممممممميفا
 .ال قبل يناير فى بالصين وال قا ة للجا عات

 الرياضية التربية كلية ع يد - أباطه حسين /الدكتور كل  أنه بنها جا عة رئي  وأكد
تخماذ كما لمة رعمايمة ورعمايتمه الطمالمب بمدعم  سمممممممممممممممفره ظرو  ل راعماة اإلجراءات كمافمة وا 

 ذلك تضىإق إذا العودة لحين له اإل تحانات وتأجيل الرياضية البطوالت فى وال شاركة
 . ستقبله على حفاظا

 فنونال  نتخب برعاية قام بنها جا عة رئي  - الدين شممممممممممم   على /الدكتور أن يذكر
 على حصلو  الشعبية الفنون وفرق  نتخبات أفضل  ن أصبح حتى بالجا عة الشعبية
 نيايوني  هرجان فى ال نتخب شممممممممارك ك ا الشممممممممارقة إبداع  سممممممممابقة فى األولى ال راكز
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 ج هوريممممة عن   ثال بمممماليونممممان  ممممهتنظي تم والممممذ  الشمممممممممممممممعبيممممة للفنون االول الممممدولى
 .الشباب ووزارة بنها وجا عة  صرالعربية

 الكلية نإ أباظة حسمممممممممممممين /الدكتور ببنها الرياضمممممممممممممية التربية كلية ع يد قال جانبه  ن
 للجا عة إنجازات تحقيق يسممممممتطيعون الذين الطالبية ال واهب وذو  الرياضمممممميين ترعى

 سممممممماعدهمت التى اإل كانيات كافة لهم وتوفير تشمممممممجيعهم طريق عن الحبيبة ول صمممممممرنا
 .البطوالت فى اإلنجازات أفضل لتحقيق

 لطالبا أن إلى والطالب التعليم لشمممممممئون الكلية وكيل  حفوظ ياسمممممممر /الدكتور وأشمممممممار
 3 على وحصممممل 2014 عام فو للكونغ السممممادسممممة العالم بطولة فى شممممارك  عبد أ ير

 ال ركز ثم 2015  ايو أوروبا بطولة فى الثانى ال ركز على حصمممممممممممممممل ك ا  يداليات
 .بأندونيسيا عشر الثالثة العالم بطولة فى االول


