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وضعععج حجر اس عععام سوف م عععت عععفي  :حتفاليه كبري بجامعة بنهاإفي 

 فتتاح عدد كبير من الم روعات الجديدهوإ ةتخصصي في القليوبي
 

 

 

 ةبوضييخ ط ا التيمي ةالسيييا ييي ةهتمام القيادإطار إفي 

الشيييا وص اعيييياقة  سيييتقتح الوطا عةتبح اا  ة بي ا 

لدكتور يام ا لد قتدالغبار /بق لي ازير الت ويم ال ا - طا

 ةمود قشييييييماا   /االتةث ال ومي بةضييييييور الوواء

، بوضييييييخ  جر ةارئيس الجيييا  ييي ة ةيييافل القويوبيييي

ة األ ييييال ألات  سييييتشييييبي عظ يييي ييييي في  ةاف 

، عيييييير  بيي ليي  ة مووك بييالمييا ييح لوجييا  يي ةالقويوبييي

 ة.رئيس الجا   -السيد القاضي  /الدكتور

  

فتتا  الوزير إب أيوليو الجار  يشيييييي د ال ديد  ا الب اليا  عتد 9اأضيييييييام أأل يوم األ د 

، ثم  تيى ال يد ة الزراقية فتتا إبمشت ر، اك ل   ةبموية الزراق ةالمقا  ةلومزارع السممي

يا  الي  ديية بي ا لوضخ  جر األ ال لومستشبى التظ  ى الجديد ال   ظح عيتقح الب ال

ااميخ ال ا ويا بجا  ة بي ا الي أأل أعييييييتا ااع اً  خ  ة وماً يرااض أبياء  ةاف ة القويوبي

بالقوا   ةالوطيي ةفي المسيييتشيييبي ال   عيييممص اييب ر ا از  شيييراقا  الظد  ةأات طوب

 ة.ا  يفي انشاء المستشبيا  الج ةالمتت  ةوم ايير الداليقوي أقوي  ستو  اافقاً ل ةالمسوة

  

 ال لمتانى الم ا ح المركزية، ادار الضيافة االممتتة كما عش د الب اليا  اضخ  جر األ

افة إلى ، باإلضييييةالمركزية، االمتيي الجديد لموية التربية الرياضييييية، ا جمخ المويا  ال تي

 .ى، االتجديدا  بموية ال وومافتتا  المتيى اإلدارى الجديد لومستشب

  

اعظتتم الب اليا  ب قد  ؤعمر عييييييةبي بقاقة ات تبات  المتر  بمجمخ المويا ، ا ل   

ةمود   /ازير الت ويم ال الى االتةث ال ومى االوواء -طالد قتدالغبار  /بةضييييييور الدكتور

 فا ةمود الشيييري ةأ مد الشييي رااى  ةافل الدع وي/ االدكتور ة ةافل القويوبي -قشيييمااى 

 ة سييياقد اات ازير ال ييية -أ مد زغووت  /اكيح  جوس اليواب انقيب اتشيييرام االوواء

 ة.اال ديد  ا الشظ يا  ال ا  ةازير ال ة - مد قماد راضي أ /نائتاً قا الدكتور

  

 تبات  اا  ة بي ا قدد كتير  ا اليواب اب ض رؤ اء الوجاأل بمجوس الش ب، إكما يش د 

االمسيييينوليا  ةاالقيادا  ات يي ةاالظاعيييية ااتهوي ةرؤ يييياء الجا  ا  الةمو ي  اقدد  ا

 االتيبي ييا

  

اأ اع ع ا اب ض ال ا ويا  ةاقمداء ااكالء كويا  الجا   ةكما يشارك نواب رئيس الجا  

اال الب في ه ر ات تبات  التي عمثح انجازاً غير  سييييييتوط، ا ييييييت اقا عيادا  الجا  ص 
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لجا  ص عةقيق ا في ز ا عيا ييي ت يتجااز قا اً درا ييياً الةاليص بالت ااأل  خ كافة ال ا ويا با

 .اا داً 

  

اعات القاضيييييي أنص  ييييي يد بتةقيا ه ر اتنجازا   ا طالت أ يييييرة الجا  ص التي ع مح في 

عيافس شييييييريف افي عياغم اقوي عوب راح اا د لتةقيا  زيد  ا اتنجازا  ل يييييييالا 

 .الجا  ص ا جتم  ا

 


