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 ةالمصري الجامعات بمسابقات الفائزين بنها جامعة طالب تكريم
 بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور قام

 ،بالجامعة الرياضية والفرق الرياضيين الطالب باستقبال
 بحضور الرياضية، المعبات مختمف في بطوالت حققوا والذين

 خالد/ والدكتور العميا لمدرسات أبوالعينين ىشام/ الدكتور نائبو
 بتكريم بيةالطال نشطةلأل الجامعة رئيس مستشار - عيسوي
 الذي القدم كرة فريق مقدمتيا وفي الرياضية والفرق الطالب

 المصرية. الجامعات دوري في ولاأل بالمركز بفوزه البطولة حقق
 في الثاني بالمركز فاز الذي بنات الخماسية القدم كرة فريق بتكريم القاضي قام كما

 ببطولة الفائز فتيات السمة كرة وفريق الشيخ، بشرم اقيمت والتي الجامعية الفتاة اولمبياد
 وفضية ذىبية ميدالية 21 حققوا الذين عاقةاإل متحدي الطالب من وعدد االولمبياد
 في جموس الطائرة وكرة  ثقالاأل ورفع الطاولة وتنس  القوي لعابأ مسابقات في وبرونزية
 مالية ةمكافأ الطالب من بطاللأل القاضي وأىدي ،األسكندرية بمدينة اقيمت التي البطولة
 .تقدير وشيادة

 لدي والمغامرة التحدي روح سيادة عمي كيدا  تأ بنيا جامعة طالب ماحققو نأ القاضي وقال
 كبيرا   تطورا   نأ أكد ما وىو الشبابية الرياضة خريطة عمي متقدمة مكانة لتحقيق الطالب

 .البطوالت ىذة نتائجو وكان بنيا، جامعة تشيده
 الجامعات بين عاليا   بنيا جامعة سما رفعوا الذين الفائزين والطالب الفرق القاضي وحيا

 عمي وتحفيزىم الطالبية نشطةاأل لكل الجامعة دارةإ دعم استمرار عمي مؤكدا   ،المصرية
 عممية. أو ثقافية أو رياضية كانت سواء نشطةاأل من مزيد ممارسة

 فازت والتي بنيا بجامعة يجابييناإل الطالب مبادرة عضاءأ بتكريم القاضي قام كما
 أقيمت والتي«بكره» مسابقة في المصرية الجامعات مبادرات مستوي عمي الرابع بالمركز
 الثالث بالمركز لفوزىم وال  أ مصر مبادرة عضاءأ تكريم تم كما بالمعادي، االولمبي بالمركز

 المنصورة. بجامعة مسابقتيا اقيمت والتي البيئي المجال في
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 داخل المبادرات من عدد قدموا الذين الطالب فكارأ تبنت الجامعة نأ القاضي وقال
 التسامح نشر مقدمتيا في إيجابية نتائج وحققت وتشجيعا   استحسانا ولقت وخارجيا الجامعة

 .تواجينا التي والتحديات البالد بيا تمر التي حداثباأل الوعي وزيادة الطالب بين
 لكل والتصدي وأمنيا وسالمتيا مصر استقرار عمي الحفاظ عمي الطالب حرص وأكد

 .ولمصر لنا الخير تريد ال والتي اإلنيزامية الدعاوي
 أن قائال   الجماعي، والعمل الفريق بروح التحمي ىميةأ عمي أبوالعينين أكد جانبو ومن

 .واحد بعازف المحن تقديم تستطيع ال الموسيقية الفرقة


