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: جامعة بنها فى زيارة مفاجئة يشههههه رئيس 
 الب ء فى بناء أسوار الجامعة بالعبور

رئيس جامعة  - السيد يوسف القاضى /قام الدكتور
بنها بزيارة مفاجئة صببببببببببببببب ال اليوم ل وق  ال امعة 
ب دينة الع ور شبببهد هالها ال دى حى  فال ااسبببوار 

ى يصل طول اسوارها ثاثة حدانا والت 92التى ستحيط ارض ال امعة ال الغ مسا تها 
 15ااف متال بإرتفاع اربعة أمتار وتضبببببببب  ااسببببببببوار ث انية بوابا  ويسببببببببت ال  بنائها 

م يون جنيه راحقه حى الزيارة الدكتور مح د سبببببببببببببببعيد  36شبببببببببببببببهالا بت  فة تصبببببببببببببببل الى 
ال سببببتاببببار الهندسببببى ل  امعة والدكتور كالي  رشببببوان مديال ال الكز ااسببببتاببببار  ب  ية 

 .دد من ال سئولين حى الاالكا  ال نفذة ل  انى ال امعة بالع ورالهندسة با الا وع

ك ا تفقد القاضبببببببببببى هال  يارته قاعة اا تفاا  التى أوشببببببببببب   ع ى اانتهاى والتى 
حالدا ك ا تفقد رئيس ال امعة م نيين  650متال وتتس  لنحو  900أقي   ع ى مسا ة 

تال ويض ن ثاثة طوابق م 1000حى طور الاتطيب ت  غ مسا ة ال  نى الوا د الف 
 .ااف متال ل   نى الوا د 3باج الى 

وشبببببببببببببببدد رئس ال امعة ع ى ضبببببببببببببببالورة اانتهاى من اقامة ال  انى ال تعاقد ع يها وحقا 
ل  واعيد ال حددة بالعقود واسببببببت   الى مسببببببئولى شببببببالكا  ال قاوا   ول ما يواجهونه 

اية معوقا  تواجه  من عق ا  واكد ع ى ضببببببببالورة التعاون بين ال  ي  ل قضبببببببباى ع ى
التنفيذ وسببببببببببالعة اانتهاى من ال  انى وال ناببببببببببا  لاسببببببببببتفادة بها وااسببببببببببت دام اام ل 

 .لاست  ارا  التى ت  ض ها اقامتها
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وقال القاضبببببببببببببببى اننا نحتام الى بذل مزيد من ال هد والت اتف من اجل ااسبببببببببببببببت ال 
 ارها ليتححق     جامعة اام ل ل واردنا وااستفادة القصو  من ااموال التى ت  است 

بنها حى اناببببببباى حالع الع ور ب ا يضببببببب ه من ك يا  جديدة وجامعة اه ية كان  وا ال  
 .    كل العام ين بال امعة


