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 بشبرا الهندسة كلية خريجى حفل يشهدان -: والسعيد  الحليم عبد

 القميوبية، محافظ - مرزوق الحميم عبد عالء/ الدكتور شيد
 تخريج حفل بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ والدكتور
 رجب/ الدكتور  بحضور بنيا جامعة بشبرا اليندسة كمية طالب
/ والميندس  بنيا، جامعة بشبرا اليندسة كمية عميد - مجاىد
 العشوائيات، تطوير لصندوق التنفيذى المدير - صديق خالد

 ونواب االسبق  بنيا جامعة رئيس - زىران صفوت/ والدكتور
 أمور وأولياء الجامعة وأساتذة الكميات عمداء من كبير وعدد  السابقين الجامعة رئيس

  .الطالب

 تخريج حفل فى بوجوده سعادتو عمى خالليا أكد كممة القميوبية محافظ ألقى الحفل وخالل
 المسمحة القوات لرجال خاصة بصورة والشكر التحية كل مقدما اليندسة كمية من الطالب
 طالب حيث أمان و أمن فى لنعيش بأرواحيم ضحوا الذين مصر وشيداء والشرطة
 .والمدنيين والشرطة الجيش رجال من الشيداء أرواح عمى حدادا   دقيقة بالوقوف الحضور

 أىم فى ومشاركتيم الخيمة شبرا طالب إليو وصل الذى بالمستوى فخور أنو ،وأضا
 متميزة طفرة تشيد الجامعة أن إلى مشيرا   معا ومدينة األسمرات كحى القومية المشروعات

 .والدولية المحمية الجامعية التصنيفات فى ممحوظ وتطور

 ىامة موضوعات عدة فى اليندسة كمية إلى لجأت المحافظة أن المحافظ وأضاف
 مقدما    الدولة أمالك عمى اليد أوضاع تقنين إجراءات فى المساحى كالرفع بالمحافظة

 لخدمة لممحافظة المجتمعية الخدمات كافة تقديم عمى الجامعو حرص عمى والتقدير الشكر
 .المواطنين

 وحرصيم جيدىم عمى األمور ألولياء والتقدير الشكر المحافظ وجو متصل سياق وفى
 ىامة نصائح عدة مقدما  القمة كميات إحدى اليندسة كميو من وتخرجيم أبنائيم تفوق عمى
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 مواكبة عمى والحرص بالماديات االىتمام وعدم المتقن العمل  بضرورة الخريجين لمطالب
 .العمل سوق فى منافسين ليصبحوا المستمر والتدريب التطور

 حرصو عمى القميوبيو لمحافظ الشكر مقدما   بالحضور  بنيا جامعة رئيس رحب جانبو ومن
 عمى الخريجين لمطالب التينئة مقدما بنيا جامعة ألنشطة ودعمو الحضور عمى الدائم
 راحة عمى لمعمل والنفيس الغالى بذلوا الذين األمور ألولياء أيضا   الشكر ومقدما تفوقيم
تقان الضمير مراعاة أىميا  لمطالب نصائح عدة مقدما وتفوقيم أبنائيم  والتواصل العمل وا 

 جديد ىو ما كل عمى واالطالع الدراسة ومواصمة التخرج بعد البعض بعضيم مع
 .والعممية العممية الخبرة يمثمون باعتبارىم أساتذتيم مع والتواصل

 مشيرا  . المحتاجين ومساعدة المجتمعية األنشطة فى المشاركة عمى الحرص إلى باإلضافة
 .افضل المستقبل وان بخير وشبابيا مصر ان ليإ

 العمل وحب والمثابرة باالجتياد يتميزون دائما وابناءىا الكمية أن شبرا ىندسة عميد واشار
 مستقبميم خريطو لرسم لمطالب اليامة النصائح من عدد مقدما والتعمير والبناء التطوعى

 أبناء بذليا التى بالجيود مشيدا مصر بالدىم وحب اليندسة بمينة الفخر أىميا من والتى
 فييا تشارك التي القومية المشاريع كافة وفي. معا ومدينة األسمرات حى فى اليندسة كمية

 السيسي الفتاح عبد/ الرئيس اطمقيا التي كريمة حياة مبادرة في المشاركة الي باالضافة
 .بالقميوبية فرسيس كفر قرية وتطوير

 لو ينتمى شخص ألى فخر ميندس لقب أن خالليا أكد كممة صديق خالد الميندس وألقى
 أن مشيرا والتعمير البناء أىميا من البشر حياة تخص كبيرة ميام عاتقو عمى يقع ألنو

 مثل القومية المشروعات أكبر فى وشاركت المساحة قسم أىميا متميزة أقسام بيا الكمية
 أى فى متميزين طالب بشبرا اليندسة كمية طالب أن مؤكدا معا ومدينة األسمرات حى
 .بو يعممون مكان
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 جميع عمى األوائل الطالب تكريم تم كما الضيوف بين الدروع تبادل تم الحفل نياية وفى
عطائيم الكمية أقسام  .التميز درع وا 


