أخبار
جامعت بنها
األربعاء 1028/3/7 :

القاضي يشهد مهرجان المدن الجامعيت بجامعت بنها
ويشيد بدور الطالب في مسيرة الىطه
أكد الدكتور /السيد القاضي  -رئيس جامعة بنيا عمي دور
الشباب في اإلستحقاقات الدستورية سواء في اإلنتخابات
الرئاسية أو في انتخابات مجمس النواب وأعضاء المجالس
المحمية كما أكد عمي أىمية مشاركة كل أطياف المجتمع
المصري في اإلنتخابات الرئاسية ،وعدم التقميل من صوت أي
مواطن مصري ،وأن يكون الفيصل في اإلختيار ىو لنتيجة فرز صناديق اإلقتراع.
جاء ذلك خالل حضوره الميرجان الرياضي الثقافي الفني الذي نظمتو إدارة المدن
الجامعية بمالعب مدينة كفر سعد ببنيا ،بمشاركة خمس مدن جامعية ،وحضور الدكتور/
ىشام أبوالعينين  -نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث والدكتور /جمال سوسة -
مستشار رئيس الجامعة لممدن الجامعية والدكتور /خالد عيسوي  -مستشار رئيس الجامعة
لألنشطة الطالبية والدكتور /عوض اهلل سميمان  -مدير عام المدن الجامعية.
وقال رئيس جامعة بنيا أن العالم كمو يحكم عمي مدي تحضرنا وعمي ثقافتنا من كم
مشاركتنا في اإلستحقاقات الدستورية ،فيجب عمينا جميعاً أن نثبت لمعالم من خالل
مشاركتنا الفعالة ،أننا أصحاب حضارة  7أالف عام ،وال يمكن أن نعطي الفرصة لألخرين
لمحديث عن وعي الشباب وايجابيتيم ،مشي اًر أن اإلدالء بأصواتنا في اإلنتخابات كاإلدالء

بشيادتنا أمام القضاء.

وقال القاضي أن جامعة بنيا واحدة من مؤسسات الدولة التي تعمل عمي نشر سياسة
العمل الجماعي ونبذ الخالفات بين كل منتسبييا ،وتطبق مبدأ الثواب والعقاب بيدف
تصحيح أي خمل يظير في األداء دون أي خالفات شخصية ،كما يتم التعامل مع طالب
جامعتنا في جو أسري ييدف إلي التعميم واكساب الميارات المختمفة وزيادة التواصل الفعال
بين الطالب بعضيم البعض وبينيم وبين أعضاء ىيئة التدريس والعاممين ،والمشاركة في
كافة األنشطة الطالبية.

أخبار
جامعت بنها
األربعاء 1028/3/7 :

وشدد القاضي عمي أىمية محاربة الشائعات والتأكد من المعمومة قبل تداوليا.
وفي ختام الميرجان تم تكريم الفائزين بالمراكز األولي في مسابقات كرة القدم وتنس
الطاولة والمعمومات العامة والقرءان الكريم والغناء واإلنشاد الديني ،وقد قدمت طالبات
وطالب المدن الجامعية نماذج من المواىب منحيا اهلل ليم في الشعر والغناء والتقميد.

