
 

  أخبار

  جامعة بنها

   11/4/9112 : الخميس

 

 

 ..الجامعة طلبة أمهات من 01و األيتام من طفل 011 يكرم بنها جامعة رئيس

 كبري حتفاليةإ في

 111 أمس بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور كرم 
 أميات من 41و بالقميوبية األيتام رعاية دور أطفال من طفل
 طارإ في وذلك الخاصة حتياجاتاإل ذوي من الجامعة طمبة

دخال اليتيم يوم في المشاركة عمى الجامعة حرص  البسمة وا 
 ودعوتيم بجانبيم الوقوف خالل من األيتام األطفال عمي

 تكريم وكذا المختمفة، الجامعة وبرامج أنشطة في لممشاركة
 تجاه أم كل بو تقوم الذي الدور عمى وتأكيًدا عاقةاإل متحدي من الجامعة طمبة أميات
 .الخاصة اإلحتياجات ذوي من أبناء ليم من وخاصة أبنائيم
 رعاية مع بالتعاون بنيا بجامعة البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع تنظيم خالل ذلك جاء

( السعادة يوم) شعار تحت اليتيم يوم بمناسبة كبري حتفاليةإ الجامعة طالب واتحاد الشباب
 - خربوش وفاتن الطالبية لألنشطة العام المنسق - عيسوي خالد/ الدكتور بحضور
 مصبح/ والدكتور البيئة وتنمية المجتمع خدمة لقطاع لمجامعة المساعد العام األمين

 الجامعة، طالب اتحاد رئيس - اسالم واحمد الشباب رعاية عام مدير - الكحيمي
 امام/ والدكتور الجيزة ليونز نادى رئيس - بدير محمد/ الميندس حضور ليإ ضافةباإل

       . النادى دارةإ مجمس عضو - خميس فريد وفاتينة النادى صندوق أمين - الرفاعى
 نشطةاأل من لعددإستمرارًا  تأتى حتفاليةاإل ىذه نأ عيسوي خالد/ الدكتور قال جانبو ومن
 طارإ فى قامتياإ عمى الجامعة تحرص التى والثقافية والعممية جتماعيةواإل نسانيةاإل

 والمساندة الدعم عمى تأكيًدا تأتي حتفاليةاإل ىذه أن مشيراً  المجتمع، مع المستمر التالحم
 .الخاصة االحتياجات ذوي من الطمبة وألميات األطفال ليؤالء الجامعة تقدميا التى

 كافة خدمة فى المجتمعى الجامعة لدور تفعيالً  تأتى اإلحتفالية نأ خربوش فاتن وقالت
 أميات تكريم ليإ ضافةباإل اليتامى األطفال من الفئة تمك ورعاية المجتمعية األطياف
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 بالجيزة الميونز نادى مع بالتعاون وذلك الخاصة حتياجاتاإل ذوي من الجامعة طمبة
 .المدنى المجتمع ومؤسسات الشركات وبعض

 االطفال سعادإل وترفييية فنية فقرات عدة تضمنت اإلحتفالية أن خربوش وأضافت
 االراجوز، لفقرة وعرض والغناء الديني نشاداإل مقدمتيا فى اليةحتفاإل فى المشاركين

 .اليوم مدي عمي الترفييية األلعاب ليإ ضافةباإل


