
 

  أخبار
  جامعة بنها

   11/03/2020: األربعاء
 

 خالل رئاستتتتتتتتعم اء ج معة ب هاا      ا
: رفع حال   لطو رئ وإهر ب ت » لستت «ة ..  

 وقائي  وإحعر زي  لعو ه   ف«روس كورونا

رئيس جام ة بنها   -جمال السعععععععع  د  /اكد الدكتور
ان الجام ة قامت بتنظيم عدد من الحمالت والندوات التثقيفية لرفع الوعي الصععععععععععععحي  
ألعضععععععععععععععععاا ط بعععة التعععدرلس وال الل وال عععامو ن وعععالجعععام عععة لوتو يعععة و  رو  كورون  

 . المستجد

ئ والذى عقد جاا ذلك خالل رئاسعععة السععع  د  جتما  مجوس عمداا جام ة بنها ال ار 
مسعععععععاا ال و  وحضعععععععور الدكتور اسععععععع ن المةرلش وائا رئيس الجام ة ل عععععععبون الت ويم  
وال الل والدكتور راودا مصععععع  ش وائا رئيس الجام ة ل عععععبون خدمة المجتمع و نمية  
الب بة والدكتور واصعععر الج ىاوى وائا رئيس الجام ة ل عععبون الدراسعععات ال ويا وال حو   

 بدالحم د ام ن عا  الجام ة واألمناا المساعدينوعمداا الكويات وسامية ع

وقال السع  د ان الجام ة قامت برفع االة ال وارئ وا ااذ عدد من ا جرااات الوقائية 
وا اترازلة فور االعالن عن ف رو  كورووا م ع را الش او   م  نظيم امالت ولقااات 

لجام ة وال بور وااضععر  لوتو ية شععموت جميع كويات الجام ة والمدن الجامةية وفر  ا
ف ها أسععععا ذخ متاصععععصعععع ن وبوية ال ا ال  ععععرو من قسععععم ال ا الوقائي وادخ مبافحة  

 ال دوو والمست فيات الجامةية

وشعععععععدد السععععععع  د خالل المجوس عوش ضعععععععرورخ مواصعععععععوة رفع درجة ا سعععععععت داد وعم   
يقها  اسعععععترا يجية عم  واضعععععحة والتنسععععع ا مع جميع االدارات الم نية والجام ة يتم   ب 

 .عوش ارض الواقع لمواجهة اى أادا  طارئة قد  حد  خالل ال ترخ القادمة



 

  أخبار
  جامعة بنها

   11/03/2020: األربعاء
 

ووج  رئيس الجام ة وضعرورخ ا طتما  واجرااات الن افة والتهولة لومدرجات والقاعات 
ال البيعععة وامعععاكن  جم عععات ال الل مع ال مععع  عوش  قو ععع  الكثعععافعععات ال البيعععة قعععدر 

 كواشف الحديثة فش ال حصا ماكن داخ  المحاضرات واستادا  ال

كما طالا الس  د ومد مواع د المحاضرات طوال ال و  و قسيم ال الل عوش أكبر عدد 
 .من قاعات التدرلس لمنع التكد 

كما وج  السعععععععع  د خالل الجوسععععععععة برفع االة ال وارئ داخ  المسععععععععت ععععععععفيات الجامةية 
األاوال الجولة   واسعت دادات كافة األطقم ال بية و اصعيص خس سعاخن لمواجهة سعوا

 .التش سوف   هدطا البالد غدا

من وااية اخرى اسعععععععععت رض المجوس خالل جوسعععععععععت  االاتياطات الواردخ من المجوس  
األعوش لوجام ات و عععععععععان ج اعععععععععععععععععععععععاذ ا جرااات الوقائية وا اترازلة  لمواجهة ف رو   

قاية كورووا والتوصعععععيات الواردخ فش خ ة المجوس األعوش لومسعععععت عععععفيات الجامةية لوو 
من ال  رو  وكعذلعك اسععععععععععععععتاعدا   كنولوجيعا الت ويم الحعديثعة فش  قعديم و   المقررات 

 .الدراسية لو الل


