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القاضييييييييي يتفقييييييييي ات ي   ق ا ي   ا ي
 جامعةيبنهايالج   هيف ي  ريسع 

وس رئ - السييييود  وليييي  ال ا يييي  /قام الدكتور
 -محمود عشييييييما    /جامعة بنها  راف ه اللواء

محييييييافي ال لوواوييييييه  لييييييائ ييييييا رئوس ال ييييييامعييييييه 
هشيييييييييييام  بوالعونو   /جمال اليييييييييييماعوج لعدمه الم تمب  هنموه ال و ه  الدكتور /الدكتور

 -محمد لييييييييييعود  /للدراليييييييييياا العلوا  ال حوا  اامناء المسيييييييييياعد   لل امعه  الدكتور
اره للم ال  ال د ده لكلواا التراوه الر ا ييييوه المسييييتشييييار الهندليييي  لرئوس ال امعه  ب  

 . السواحه  الفنادق  ااعالم  المكت ه المرك  ه لل امعه

 قدم رئوس ال امعه عر يييييييييييييييا  لما هب ال اله ف  الم ال  ال د ده  حو    د ا  كلوه 
 30 اف متر مراب  اجمال  مسطحاا الشائوه  5التراوه الر ا وه ه ام عل  مساحة 

 .ملوو  جنوه 137اتكلفه ه لغ  ل  متر   

 قال ال ا يييييييي     الم ن   تب اجراء التشييييييييطو اا النهائوه ف  ااد ار الت  هب االتهاء 
 .م  بنائها  عل     هنته  اعمال العرلاله ف  لهايه  ولوو ال ادم

 ما قدم رئوس ال امعه للحا يييييييير   لييييييييرحا  حول ما هب االتهاء منه ف  م ال  كلواا 
 اف متر  5فنادق  ااعالم  المكت ه المرك  ه  الت  ه ام عل  مسيييييييييياحة السييييييييييواحه  ال

ملوو  جنوه   هب االتهاء  75 ل  متر بتكلفه  35مراب باجمال  مسييييطحاا الشييييائوه 
م  الشييييييييياء الهوكج العرليييييييييال  بالكامج    تب ال  عمج التشيييييييييطو اا النهائوه بم ال  

 .الكلوتو   المكت ه المرك  ه
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غرفه  جناحا  فندقوا  للتدر ب  45معه    كلوه السيييواحه  الفنادق ه يييب  قال رئوس ال ا
 .العمل   لوتب التعدامها كدارا  لل وافه

كلوه كالت ف  حاجه ال  الشييياء كلواا  15 قال ال ا ييي  ا  جامعه بنها الت  ه يييب 
ة جد ده لمواجهة احتواجاا  بناء ال لوواوه  المحافظاا الم ا ره لها الراغ و  ف  دراليييي
علوم السيييييييييواحه  الفنادق  م ااا ااعالم المعتلفه بدا  م  ااغتراأل  هك د اللييييييييير 
لع اء اقتصييييييييييييياديه ك وره هي ج كاهلها لتو ة اغتراأل ابنائهب الراغ و  ف  درالييييييييييييية ه ه 

 .العلوم

 قال  لنا الييييييتشييييييعرلا حاجة  بناء ال لوواوه له ه الكلواا  اهع لا قرارا  بالشييييييائها    اف  
 .ااعل  لل امعاا علوهاالم لس 

 قال ال ا يييي     الكلواا ال د ده هميج هديه م  ال واده السييييوالييييوه  الحكومه  جامعة 
 .بنها لبناء ال لوواوه


