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 سنويا   الشابة للقيادات متجدد نهر هي الطالب اتحادات: بنها جامعة رئيس 
 رؤساء  مع لقاء  بنها جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور عقد

 تامر/ الدكتور بحضور بالجامعة الطالبية االتحادات وأعضاء
/ والدكتور  والطالب التعميم ونلشئ الجامعة رئيس نائب - سمير
 مصبح/ والدكتور الطالبية األنشطة عام منسق - عيسوي خالد

 .الشباب رعاية عام مدير - كحيمي
 حريصة الجامعة أن عمى بنها جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور أكد المقاء وخالل

 تعوق التي المشكالت لكافة لمتصدي باإلضافة الطالبية لألنشطة الدعم كافة تقديم عمى
 يرتبط طالبي نشاط اي نجاح ان الي مشيرا   طالبي نشاط أي ممارسة عن الطالب
 .الطالب عمي انشطة اي تفرض ال الجامعة وان الطالب من ممكن عدد اكبر بمشاركة

   الشبابية والكوادر لمقيادات الحقيقية المدرسة هي الطالبية االتحادات إن «السعيد» وقال 
 هم باعتبارهم العامة الخدمة الطالب فيها ويتعمم ، الشابة لمقيادات متجدد نهر باعتبارها ،

 تكون ان عمي حريصة الجامعة كانت لذلك الكمية الدارة الطالب افكار نقل عن المسئولين
   .االتحادات داخل ممثمة الطالبية الكيانات كافة

 الجامعة قامت الجامعة وقيادات الطالب بين التواصل لسرعة بأنه الجامعة رئيس واضاف
 الرسمية الصفحة باالضافة عميها والرد مقترحاتهم عمي لمتعرف  اب واتس بتخصيص

       .مقترحاتهم وابداء فيها بالمشاركة الطالب مطالبا   بوك الفيس عمي بنها لجامعة
 مع التواصل عمي حريصة الجامعة  أن إلى  رسمي تامر/ الدكتور أشار جانبه من

 طالب، ألف 55 من يقرب ما يمثل فهو وفعال، ثرمؤ  دور له نأل   الطالبية االتحادات
 لمطالب االستماع عمى حريصة وقيادتها الجامعة وأن الطمبة، صوت أنه إلى مشيرا

 .لمتطبيق قابمة تكون حمول وايجاد مشاكمهم عمي والتعرف
  

 ونئش قطاع مع بالتواصل الطالب مطالبا   التعميمية العممية محور هم الطالب أن واضاف
 .كمياتهم داخل تواجههم مشكالت أي لحل بالجامعة والطالب التعميم
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 خالل قدمة لما القدامي  الطالب التحاد الشكر  عيسوي خالد/ الدكتور  وجه جانبه ومن 
 رفع في الطالب مساعدة خالل من كورنا جائحة خالل الطالب مساعدة من الماضي العام

   .الكميات داخل كثيرة مشاكل وحل الطالب مع والتواصل ابحاثهم
 
 


