عبد الظاهر حتث الطالب على املشاركة فى االنتخابات الرئاسية
فى اوىل جلسات للربملان الطالبى السكندرى
أفتتحت صباح الْٔو األزبعا ٛاملْافل  82مً فربآس  8102ا/آمال عبد الظاٍس ّنٔل ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه
باإلضهيدزٓ٘ ّا/أمحد ننال ىاٜب دللظ األباّ ٛاألميا ٛاجلنَْزٓ٘ ّا/ابسأٍه شٓتٌْ مدٓس عاو الػٌْٝ
التيفٔرٓ٘ مبدٓسٓ٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ّالياٜب الربملاى / ٙننال أمحد أّىل جلطات الربملاٌ الطالبٙ
الطهيدزٖ بكصس ثكاف٘ األىفْغ. ٙ
ّحبضْز املطتػاز العطهس ٚالعكٔد /عنسّ حطً ّالياٜب صالح عٔطّ ٙالياٜبُ إهلاو امليػاّّ ٚالياٜب ٍٔجه
احلسٓسّ ٚالياٜب حطني خاطس ّضٔادٗ الياٜب اللْا ٛالدنتْز عفٔفٕ نامل ّعدد مً ىْاب الربملاٌ
باإلضهيدزٓ٘ .
ّا/أمحد طيطاّ ٚزٜٔظ اهلٔ ٘ٝالعام٘ لإلضتعالمات ّا /أغسف اجلباىل الصحف ٙجبسٓدٗ األٍساو ّا /مصطفٙ
العحن ٙمدٓس عاو الػ ٌْٝاملالٔ٘ ّاإلدازٓ٘ باملدٓسٓ٘.
ّا/أغسف الباقْز ٚمدٓس إدازٗ غ ٌْٝالطالب ّا /زغا فازّم مدٓس إدازٗ التدطٔط ّاإلضرتاتٔح ٙباملدٓسٓ٘
ّا/أمل عبد الظاٍس ّد/عنس اجلٔصاّّ ٚعدد مً قٔادات مدٓسٓ٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ّمدٓس ٚعنْو اإلدازات
ّمدٓس ٚاخلدمات ّاألىػط٘ ّاملْجَني ّبعض مدٓسٖ املدازع .
ّبدأ احلفل بهلن٘ ا/أمال عبد الظاٍس ّنٔل ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه باإلضهيدزٓ٘.
الت ٙاضتَلت نلنتَا بالرتحٔب باحلضْز
ّصسحت عبد الظاٍس أٌ مدٓسٓ٘ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ضباقُ داٜنا ّأٌ الربملاٌ الطالب ٙالطهيدز ٍْ ٚاألّل علٙ
مطتْ ٚاجلنَْزٓ٘.
ّأندت ف ٙنلنتَا عل ٙضسّزٗ املػازن٘ ف ٙاالىتدابات السٜاضٔ٘ ّحجت الطالب ّالطالبات ّمجٔع
احلضْز عل ٙاملػازن٘ بكْٗ ف ٙاألىتدابات السٜاضٔ٘ الكادم٘ ّأضافت ا/آمال أٌ املػسّعات الكْمٔ٘
ّاإلجناشات الت ٙغَدتَا مصس خالل الجالث ضيْات املاضٔ٘ تدفعيا لليصّل بكْٗ ف ٙاالىتدابات ّقالت "أىصلْ
غازنْا ف ٙاألىتدابات السٜاضٔ٘ فالصْت أماىُ"
ّأغازت عبد الظاٍس أٌ الربملاٌ الطالب ٙالطهيدز ٚما ٍْ اال ذلاناٗ حكٔكٔ٘ جمللظ اليْاب ّاٌ الربملاٌ
الطالبٓ ٙتٔح الفسصُ لتعبري الطالب عً ازاَٜه حبسٓ٘.
ّزفع طلبات اإلحاط٘ ّمػهالت الطالب إىل اجلَات املدتصُ حللَا مما جيعل الربملاٌ الطالب ٙحلك٘
الْصل بني الطالب ّالْشازٗ.
بدأ الربملاٌ بإعالٌ الطالب /نسٓه عال ٛأفتتاح الربملاٌ
ّاضتَل زٜٔظ الربملاٌ الطالب  /غسٓف ذلنْد نلنتُ بأفتتاح الربملاٌ الطالب ٙالطهيدز.ٚ
ّّنٔلٕ الربملاٌ الطالب /أمحد السفاعّ ٙالطالب /ذلنْد ذلند.
ّأمني ضس الطالب٘ /ملو أمحد  --لٔدته زٜٔظ الربملاٌ الطالب ٙنلنتُ بكطه الربملاٌ الطالبّ ٙلكد ٍتف
"الكطه "ّزددِ الطالب مً بعدِ بػهل بسملاى ٙفسٓد ّ تل ٙذلو أدا ٛضالو الػَٔد لطالب مدزض٘ مجال عبد
الياصس العطهسٖ ضالو الػَٔد.
ّتْالت الفكسات الْطئ٘ لٔدتته احلفل بالطالو اجلنَْز.ٚ

