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 : مفبجئت جولت فى 

 بنهب جبمعت مببدرة فى المشبركين ببلطالة يشيد القبضى

الصيفى للتشغيل  

 

 
 بجولة بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور قام

 المشاركين بالطالب خالليا التقي سعد بكفر الجامعية لممدينة مفاجئة
 لصيانة الصيفية جازةاإل خالل الطالب أبنائيا طاقات من ستفادةباإل بنيا جامعة مبادرة في

 بدء وأعمن القاضى/الدكتور اطمقيا التى المبادرة تمك وتطويرىا وتجميميا الجامعية المدن
 العممى والبحث العالى التعميم وزير - عبدالغفار خالد/ الدكتور حضور فى بيا العمل
 .الماضى سبوعاأل القميوبية محافظ - عشماوى محمود/ والمواء

 النجارة وورش والصيانة التشغيل أماكن بتفقد لممدينة زيارتو ثناءأ القاضى/ الدكتور وقام
 السباكة عمالأ فى بالعمل الطالبات وقيام المبادرة إنجاح في الشباب بحماس وأشاد

 القيام عمى تدريبين تم والتى والدىانات المياة حنفيات وتركيب األحواض صرف وتوصيل
  .المبادرة لعمل الفعمى البدء قبل بيا
 التقى بالمدينة جولتو فخالل فييا لممشاركة خرىاأل الجامعات من طالبا   المبادرة جذبت وقد

 مبادرة باعتبارىا المبادرة فكرة جذبتيم الذين المنوفية جامعة من الطالب من بعدد القاضى
 طالب لزمالئيم ومشاركتيم المنوفية بطالب سعادتو القاضى وابدى الجامعات فى رائدة
 جميع نأ القاضى وقال الجديدة المبادرة نجاح تؤكد المشاركة ىذه مثل نأ لىإ مشيرا   بنيا

 بضرورة القاضى ووجو بنيا جامعة طالب جميعا   ىم المصرية الجامعات فى الطالب
 .المبادرة أعمال فى المشاركين لمطالب غذائية وجبات توفير

  



 

  أخببر

  جبمعت بنهب

   81/7/7187: الثالثاء

 

 الشباب شراكإ عمى حرصيا فى السياسية القيادة فكر ندعم نناأ الجامعة رئيس كدوأ
 بيا يتمتعون التى الكبيرة الطاقات ستغاللبإ الوطن مستقبل صناعة فى فئاتو بكل المصرى

 .وطنيم يفيد ما كل في
 لموطن انتمائيم عمق يؤكد المبادرة فى بنيا جامعة طالب مشاركة نأ القاضى وقال

 وبالتالى ليا المالكين عتبارىمبإ مبانييا وتجميل تطوير بصيانة يقومون التى ولجامعاتيم
 مشاركتيم خالل بذلوه الذى جيدىم تيدر محاوالت بأية يسمحون وال عمييا لمحفاظ يسعون

 .المبادرة فى
 من المتوقع وغير الكبير قبالاإل بدليل عنيا عالناإل فور نجحت المبادرة نأ القاضى كدوأ

 احساسيم نتيجة جاء المبادرة عمالأ فى المشاركة فى الطالب استمرار نأ كما الطالب
 الجامعية المدن عمى والقائمين الجامعة قبل من والجدية بيا يقومون التى األعمال بأىمية

  .بيا
 تم ومين وحرف أعمال تعمم عمى الطالب ساعدت المبادرة نأ الجامعة رئيس ضافوأ

 بما عمالاأل ىذه فى متخصصين فنيين بواسطة لممبادرة الفعمى العمل قبل عمييا تدريبيم
 ويطمبقوا صغار مستثمرين ليصبحوا تخرجيم بعد صغيرة مشاريع قامةبإ لمطالب يسمح
 .العالم دول مختمف فى يسود بدأ الذى عمالاأل ريادة منيج
 قتصاديةاإل جدواىا يتضمن المبادرة نياية فى شامل تقرير عدادإ طمب نوأ القاضى وقال
 المدن حققتو ربحا   يعد والذى الخارجيين لممقاولين دفعيا يتم كان مبالغ من توفيره تم وما

 .العام المال عمى وحفاظا  
 تمنشآ مختمف عمى نجاحيا ثبت تجربة ىأ تعميم لىإ تتجو النية نأ القاضى كدوأ

 بيا خذلأل المصرية لمجامعات حافزا   يعد المبادرة ىذه مثل نجاح نأ وقال وكمياتيا الجامعة
 .وتطبيقيا

 وتشغيل المبادرة دعمو عمى العالى التعميم وزير -عبدالغفار خالد/ لمدكتور الشكر ووجو
 .الصيفية جازةاإل فترة خالل الشباب
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 رافق والذى الجامعية المدن عمي العام المشرف - سوسة جمال/ الدكتور أكد جانبو ومن
 والتى بطوخ عيةالجام المدينة تشغيل عادةإ مبادرة نجاح نأ جولتو خالل الجامعة رئيس
 تنفيذ فى لنا حافزا   كان تذكر تكمفة ودون الذاتية بالجيود طويمة لسنوات مغمقة ظمت

 تعد النيا جميعا حماسنا عمى استحوذت والتى الجامعة رئيس اطمقيا التى الحالية المبادرة
 تجاهإل ومواكبة الجامعة قيادة بفكر ولكن بيا المشاركين الطالب لطاقات فقط ليس استثمارا  

 .الشباب طاقات ستغاللإل الدولة
 أطمقيا التى المبادرة من استفادوا وبنيا شبرا ىندسة كميتى فى بنيا جامعة طالب نأ يذكر

 بكميات النيائية قبل السنوات طالب تدريب استيدفت والتى السيسى عبدالفتاح/ الرئيس
 تنفذىا عمى تشرف التى العمالقة القومية المشروعات فى المصرية بالجامعات اليندسة
                                                       .المسمحة بالقوات اليندسية الييئة


