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إحتفاليت كبري بجامعت بنها بمناسبت الحصىل علي 

شهادة األيزو... وتكريم القياداث السابقت والعاملين 

   المتميزين
 

  

 1009نظمت جامعة بنيا إحتفالية كبري لتسميم شيادة األيزو 
إدارة من إدارات الجامعة عمى اإلعتماد وتم  91لمجامعة، حيث حصمت  8002لسنة 

األكثر مساىمة  دارة والعامميننح شيادات تقدير لممدير العام لإلدارات الفائزة بمتكريم اإل
تم تكريم قيادات جامعة بنيا منذ  دارة، كماشيادة األيزو فى كل إالحصول عمى  فى

أول رئيس لجامعة  - م، وىم الدكتور/ حسام العطار8002 معة الزقازيقستقالليا عن جاإ
 -امعة والدكتور/ عمي شمس الدين الرئيس األسبق لمج -بنيا والدكتور/ صفوت زىران 

م النواب السابقين لرؤساء الجامعة وىم الدكتور/ ، كما تم تكريالرئيس السابق لمجامعة
التعميم والطالب األسبق والدكتور/ سميمان لشئون  نائب رئيس الجامعة -شعبان طو 

 -عميم والطالب السابق والدكتور/ أسامة كمال التلشئون  نائب رئيس الجامعة -مصطفي 
نائب رئيس  -يس الجامعة لخدمة المجتمع السابق والدكتورة/ سيير شعراوي جمعة نائب رئ

 عبدالرحيم شولح نائب رئيس الجامعةبق والدكتور الجامعو لشئون الدراسات العميا األس
لشئون  رئيس الجامعة نائب -الدراسات العميا األسبق والدكتور/ عادل عدوي لشئون 

                                                               .الدراسات العميا السابق
عاممين المتميزين في سابقو ىي األولي من نوعيا بالجامعة، وذلك من تم تكريم ال كما

خالل إختيار عامل من كل كمية باالضافة إلي عامل من المستشفيات الجامعية وعامل 
عاماًل،  92ال المكرمين ليصل عدد العم من إدارة الجامعة وعامل من المدن الجامعية
                        .بعيد العمال لعالميةوذلك في إطار مواكبة اإلحتفاالت المصرية وا

حتفالية وىذا النجاح ىو نتاج رئيس الجامعة: أن ىذه اإل -وقال الدكتور/ السيد القاضى 
كم الخبرات واإلستفادة من األعمال والقيادات السابقة، موضحًا أن النجاح ال يمكن أن ترا
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، وىو ما يحدث إلي ثمرة صالحةليصل   محظة بل يجب أن يكون لو بدايةيكون وليد ال
                                                .بجامعة بنيا فاليوم ىو ناتج عمل طويل

حتي  العمل بكفاءةوأن يستمر  أىمية أن تكون بدايات العمل ناجحةوأكد القاضي عمي 
نحصل عمي بناء مكتمل، فميس مقبول األخذ بسياسة ىدم القديم والبدء من جديد، بل البد 

                    .من أن نبدأ من حيث أنتيي األخرين حتي نحصل عمي عمل متكامل
ن يرغب في البناء والنجاح، بعدم إىمال أي عمل سابق فكل لي موقدم القاضي نصيحة إ

    .صرار عمي النجاحألخذ باإلرشادات والدعم الفني مع اإلستكمال، واعمل يحتاج إلي إ
  

                                                        
  

 


