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 بنها الجامعيت بجامعت المدن مهرجان يشهد القاضي

الىطه مسيرة في الطالب بدور ويشيد  

  

بنيا عمي دور  ةرئيس جامع - السيد القاضي/ أكد الدكتور
نتخابات سواء في اإل ةستحقاقات الدستوريالشباب في اإل

عضاء المجالس أأو في انتخابات مجمس النواب و  ةالرئاسي
طياف المجتمع أكل  ةمشارك ةىميأكما أكد عمي  ةالمحمي

، وعدم التقميل من صوت أي ةنتخابات الرئاسيالمصري في اإل
 .قتراعفرز صناديق اإل ةختيار ىو لنتيجون الفيصل في اإلاطن مصري، وأن يكمو 

دارة المدن إرياضي الثقافي الفني الذي نظمتو جاء ذلك خالل حضوره الميرجان ال
/ ، وحضور الدكتورةخمس مدن جامعية كفر سعد ببنيا، بمشارك ةبمالعب مدينة الجامعي

 -ة جمال سوس/ والبحوث والدكتور دراسات العميالم ةنائب رئيس الجامع - ىشام أبوالعينين
ة مستشار رئيس الجامع - خالد عيسوي/ والدكتور ةلممدن الجامعي ةمستشار رئيس الجامع

 ة.مدير عام المدن الجامعي - عوض اهلل سميمان/ والدكتور ةالطالبي ةلألنشط
م بنيا أن العالم كمو يحكم عمي مدي تحضرنا وعمي ثقافتنا من ك ةوقال رئيس جامع
لمعالم من خالل  ، فيجب عمينا جميعًا أن نثبتةستحقاقات الدستوريمشاركتنا في اإل
لألخرين  ةن نعطي الفرصأأالف عام، وال يمكن  7حاب حضارة ، أننا أصةمشاركتنا الفعال

دالء نتخابات كاإلا في اإلصواتنأدالء بن اإلأيجابيتيم، مشيرًا ا  لمحديث عن وعي الشباب و 
 .قضاءمام الأبشيادتنا 

ة التي تعمل عمي نشر سياس ةمن مؤسسات الدول ةبنيا واحد ةوقال القاضي أن جامع
اب بيدف العمل الجماعي ونبذ الخالفات بين كل منتسبييا، وتطبق مبدأ الثواب والعق

ع طالب ، كما يتم التعامل مةدون أي خالفات شخصيداء تصحيح أي خمل يظير في األ
التواصل الفعال  ةوزياد ةكساب الميارات المختمفا  التعميم و  ليإجامعتنا في جو أسري ييدف 

في  ةالتدريس والعاممين، والمشارك ةعضاء ىيئأالطالب بعضيم البعض وبينيم وبين بين 
 ة.الطالبية نشطاألة كاف
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 .قبل تداوليا ةالشائعات والتأكد من المعموم ةمحارب ةىميأوشدد القاضي عمي 
ي مسابقات كرة القدم وتنس ولي فالفائزين بالمراكز األ وفي ختام الميرجان تم تكريم 

قدمت طالبات نشاد الديني، وقد والقرءان الكريم والغناء واإل ةوالمعمومات العام ةالطاول
 .نماذج من المواىب منحيا اهلل ليم في الشعر والغناء والتقميد ةوطالب المدن الجامعي

 


