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القاضىىو شماىى اشل ان قىىاح ال لر ىىة اللابعىىة مىىة ماىىلش   ن  ىىة ال ىىلش  

 لالح وان ة فو زرامة ماته

 

طالق المرحمة الرابعة الية كمية الزراعة بجامعة بنيا بإحتففى إ 
الحيوانية والداجنة قام الدكتور/ السيد  من مشروع تنمية الثروة

رئيس الجامعة يرافقو المواء/ محمود  -يوسف القاضى 
نائب رئيس الجامعة لمدراسات  -والدكتور/ ىشام أبوالعينين  محافظ القميوبية -عشماوى 

رانب من تموا الدورة التدريبية لتربية األأ متدربا   57  دات التدريب عمىالعميا بتوزيع شيا
 57خالل ساللة أرانب مشتير التى استنبطتيا كمية الزراعة وحصل المتدربين عمى 

رانب بتمويل من مؤسسة بنك مصر لمتنمية وخدمة بطارية تضم كل بطارية ثمانية أ
 .المجتمع

لى مية ومدير المشروع أن ىذا المشروع ييدف إعميد الك -وقال الدكتور/ محمود عراقى 
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى القرى المستفيدة منيم والمساىمة فى الحد من بطالة 

 09زيع نو سوف يتم تو إلى أ الشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر مشيرا  
وقرية بمقس بقميوب  بقرى عرب العطيات بأسيوط حتياجا  بطارية عمى القرى األكثر إ

  .والنوبة

امعة بدعم ىمية قيام الجرئيس الجامعة عمى أ -بينما أكد الدكتور/ السيد يوسف القاضى 
شروعات الصغيرة ىتمام بالممثل ىذه المشروعات فى إطار توجو الدولة لدعم الشباب واإل

نتمائو ظل إىتمام القيادة السياسية بإعادة تشكيل فكر شباب الوطن وتأكيد إ والمتوسطة فى
 .ومساىمتو فى بناء المستقبل

 2.1لمشروع تبمغ جمالى تكمفة المرحمة الجديدة من اوأشار الدكتور/ القاضى إلى أن إ
مميون جنيو  5.7جمالى مساىمة مؤسسة بنك مصر لمتنمية بمغت مميون جنيو كما أن إ

مو لكافة محمد االتربى لدعشكر لرئيس بنك مصر ورئيس المؤسسة/ ال حتى االن موجيا  
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المشروعات المجتمعية التى تخدم الشباب والتى تتولى جامعة بنيا القيام بيا وطرحيا 
 .كمبادرات مجتمعية

 كبيرا   ن الدولة تولى اىتماما  محافظ القميوبية أ -ومن جانبو قال المواء/ محمود عشماوى 
طرح لى رئيس جامعة بنيا لما تقوم بو الجامعة من مشروعات و بالشباب ووجو الشكر إ

ن جامعة بنيا تقدم وقال عشماوى أىالى القميوبية والمحافظات المجاورة دمة أمبادرات لخ
بين الجامعة بقيادة القاضى  ن ىناك تناغما  دور العمم بالمجتمع وأ رتباط إل متميزا   نموذجا  

 .والجياز التنفيذى بمحافظة القميوبية
 

 

 


