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 ال لوم كليتى يتفقاااا  بنهاااا  جاااا   اااا  رئيس
 الت ريس هيئ  بأعض ء ويلتقى بنه  وهن س 

 بنها جامعة رئ س - القاضيييي  السيييي د /الدكتور تفقد
 جوالته اطار ف  وذلك بنها وهندسييييييييييييييية العلوم كل ة
 كل ات بمختلف المسييييييييئول ة تول ه منذ بها  قوم الت 

 رافقه الدراسييييي  للعام االسيييييتعدادات لمتابعة الجامعة
 الكل يية ووكال  الكل ييات عمييدا  - نيدا سييييييييييييييييام  /واليدكتور ،مهنييا عبييدالعم م /اليدكتور خاللهييا

 .االدار ة للشئون الجامعة عام أم ن خلوى ووح د التدر س ه ئة واعضا 

 الصييييييييييييييي ييانيية وأعمييا  الجود  ووحييد  العلوم كل يية مكتبيية تفقييد الجييامعيية رئ س جوليية وشيييييييييييييييملييت
 االل  الحاسييييي  متحف وكذلك والحشيييييرات والك م ا  الج ولوج ا ومتاحف ومعام  والكنتروالت

 حو  الطال  را  ال  واستمع بالكل ة الص ف  الت رم امتحانات اعما  الجامعة رئ س تفقد كما
 بنها هندسيييييييية بكل ة الدراسيييييييية وقاعات والمعام  الورش تفقد الجولة تضييييييييمنت كما االمتحانات

 .الكل ة ومجلس التدر س ه ئة باعضا  والتق 

 الجوالت إطار ف  تات  الز ار  أن بنها جامعة رئ س - القاضييييييييييييييي  السييييييييييييييي د /الدكتور وقا 
 الكل ات تاه   وكذلك الجد د الدراسيييييييييييي  للعام والتجه زات االسييييييييييييتعدادات لمتابعة المسييييييييييييتمر 

 التطو ر اعما  اسيييييتكما  عل  المقبلة الفتر  خال  سييييي عم  انه ال  مشييييي را لإلعتماد المتقدمة
 والكل ات العلم ة واالقسيييييام والتخصيييييصيييييات البرامج ف  والتوسيييييع والمنشيييييات المعام  وتحد ث
 الكل ات بجم ع الذات ة بالموارد االهتمام ضيييييييييييرور  عن فضيييييييييييال العم  سيييييييييييو  لخدمة الجد د 
 .للدولة العامة الموازنة عل  الع   لتخف ف

 العلم ة المؤتمرات ف  بالمشيييييياركة التدر س ه ئة اعضييييييا  جولته خال  الجامعة رئ س وطال 
 بحسن القاض  طال  كما والبحوث العلم  والنشر الجود  اعما  ف  منها لالستفاد  المختلفة
 فضيييييييييييييييال البالد بها تمر الت  باألزمة للمرور الوطن عل  والحفام واحتوائهم الطال  معاملة
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 حرصييييييييييه عل  موكدا األمان بر ال  بوطننا لنجو الموجود  واإلسييييييييييت مارات الفرص ته ئة عن
 عل  قادر الشيييييبا  من ج   اعداد أج  من الجامعة داخ  الطالب ة لألنشيييييطة أ ضيييييا ودعمه
 .وطنه خدمة


