أخبار
جامعة بنها
األربعاء2016/11/16 :

العالم مصطططططلسي النطططططة مه جامعة بنهام اتجاها مه ار
ب زيئات الذهب والع جاهز بع موافقة األ با الماخصصو

النططططط ا

أعلن العالم الدكتور /مصطفى السيد عن إنتهاء جميع
التجارب الخاصةةةع بعمر مال السةةةازائ بج ا
الةةة وةةةا عأئ العمر جةةةاو بعةةةد موا ةةةع األز ةةةاء
المتخصةةةصةةةوئ .كائ ذلك خمل حضةةةورد ندعك بةليع
الهندسةةةع باةةة اا بلضةةةور الدكتور /السةةةيد ال ا ةةةى -
رئيس جامعع بنها عالدكتورك /سةةةةةةهيا نجم  -أسةةةةةةتاذ
الا ا يا عالفي اء عأعضاء وي ع التدر س بالةليع ععدد ك يا من الطمب.
حيث أكد الدكتور /مصةةةطفى السةةةيد على إجااء عجارب على حيوانا متعددك منها الف اائ
عال طط عالةمب عبعد ممحظع دقي ع ألكثا من سةةةةةةنتين عجد أئ ج ا ال وا عسةةةةةةتطيع
ال ضةةةةةةاء على الخم ع السةةةةةةازانيع عماما دعئ عجود أى عأثيا على باقى الجسةةةةةةد عأئ و د
الخم ا ال ععود ى الظهور ماك أخاى ى مةائ اإلصابع أع أى أماكن أخاى.
عأ ةةةةةةاز أئ ج ا ال وا عنج ب إلي الخم ا السةةةةةةازانيع عععمم على قتلها من خمل
إمتصاص الضوء عإنعةاسه بصورك جيدك مع إرعفاع حاارك الخم ا السازانيع يتم ال ضاء
عليها ،ماياا أئ علم النانو عةنولوجي تح ال اب أمام مجاال عد دك ى كا ع العلوم.
عقال الدكتور /السةةيد ال ا ةةى أئ التعليم ي مصةةا جيد جدا هو من أنتج زع م عمصةةطفى
السيد عالماد عنملك أعضاء وي ع عدر س عزمب على مستوي عالي من العلم عندما عأعي
لهم الفاصةع سةتطيعوئ المنا سةع عالميا ع لصةدعئ مااك مت دمع عوو أك ا دليم على أئ
التعليم المصةةاى ما زال سةةيا بصةةورك جيدك علةن وجد بعب السةةل يا البد من حلها مع
عع اإل جابيا .
عأ ةةةةةاز رئيس الجامعع أئ الدكتور /مصةةةةةطفى السةةةةةيد ابن مصةةةةةا ال ى ععلم ي مدار
عجامعا مصةةةا وو مثال للوزنيع عالاةةةاز عالعفع ع عمم بةم جهد على ع ةةةع كم علمه
ى خدمع مصا هو مثال عقدعك حسنع ى حياعنا جا أئ لت ى به كم شاب مصاى.

