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 تظم حفالً لتكريم القياداث السابقجمعيت خريجي كليت تجارة بنها تن 

 

جامعة بنيا حفاًل لتكريم  ة التجارةأقامت جمعية خريجي كمي
السابق لشئون  نائب رئيس الجامعة -الدكتور/ سميمان مصطفي 

والطالب وأستاذ المحاسبة المالية ونائب رئيس الجمعية،  التعميم
اذ األقتصاد، وذلك بحضور السابق وأست كمية التجارةعميد  -والدكتور/ حسني ميران 

عميد الكمية والدكتور/  -رئيس الجامعة والدكتور/ عيد حميدة  -قاضي السيد الالدكتور/ 
األسبق وعدد كبير من  رئيس جمعية خريجي كمية التجارة وعميد الكمية -حامد طمبة 

  ء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية.أعضا
حسني ميران رئيس جامعة بنيا عمي أن الدكتور/ سميمان مصطفي والدكتور/  حيث أكد

دارة وشئون التعميم والطالب واصفًا أياىم جامعة بنيا خاصة في مجاالت اإلأضافا الكثير ل
بنيا تضم رجال دولة وقامات  يرًا أن جامعةبالنموذج الفريد في المجتمع المصري، مش

جتماعية كبيرة.  عممية وا 
وأضاف القاضي أن كل قيادي عميو مسئوليات يجب أن يؤدييا، وأال يغمق بابو عميو، بل 

مع الطالب  أنو يتم تنظيم حمقات حوار مستمرة جميع المؤيد والمنتقد لو، مشيراً يستمع لم
 اخل الجامعة.د

بالعمل الجاد وأن يؤدي كل منا دوره وواجباتو، موضحًا أن السبب وطالب رئيس الجامعة 
الحقيقي وراء األعباء التي تقع عمي المواطن المصري ىو عدم تأدية كل منا أعمالو 

 .نتاجل وعدم اإلبالوجو األمث
ل بو الشعب المصري ويديره الحكومة، وأن اإلنتاج أقل وشبو القاضي مصر بمصنع يعم

ن الحل يأتي من تغيير من اإلحتياجات واإلستيالك لذا ىناك تضخم إقتصادي، وأ
نتاجي والبعد عن الشعب المصري لمتحول من النمط اإلستيالكي إلي النمط اإلسموكيات 

 .زدىارنستطيع تحقيق اإلنجاز واإلالمشاحنات حتي 
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نجاز بنيا الحالي قيادي قادر عمي إ معةسميمان مصطفي: أن رئيس جاوقال الدكتور/ 
العمل والنجاح، وأن الجميع يعمل كفريق واحد تحت قيادتو، مضيفًا أنو سيظل ترس يعمل 

 .في جامعة بنيا
مبة: أن الجميع لمس خطوات إيجابية وطفرة حقيقية في حامد طومن جانبو قال الدكتور/ 

رئاسة الجامعة فيو نموذج لمقيادة  -ور/ السيد القاضي جامعة بنيا منذ تولي الدكت
الزمن في العمل كما  في مصر في ىذا الوقت الصعب حتي نستطيع أن نسابق المطموبة

 عبدالفتاح السيسي رئيس الجميورية.أوصي الرئيس/ 
في تنافس مستمر وشريف في  بنياأن كميات جامعة  وأضاف الدكتور/ عيد حميدة

السيد األنشطة الطالبية واإلرتقاء بالعممية التعميمية، حتي نستطيع تحقيق حمم الدكتور/ 
والعربية ومنافسة الجامعات مقدمة الجامعات المصرية  ة بنيا فيالقاضي بوضع جامع

قدموه حسني ميران عمي ماالعالمية، موجيًا الشكر لمدكتور/ سميمان مصطفي والدكتور/ 
 لجامعة بنيا وكمية التجارة.

                                     


