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 عميدا   11و نائباه يكرم القاضي: لعلميا التميز يىم في

 سابقا  

 التميز يوم حتفاليةإ بنيا بجامعو الكبري المؤتمرات قاعة شيدت
 - القاضي يوسف السيد/ الدكتور افتتحيا والذي الرابع العممي
 الكميات وعمداء الجامعو رئيس نواب وحضرىا الجامعو رئيس

 التدريس ىيئة وأعضاء األساتذه من وعدد والسابقين الحاليين
                                                                   .بالجامعو والعاممين

 عمي كبيره أىميو العممي البحث أعطت بنيا جامعة أن كممتو في القاضي/ الدكتور وقال
 مامأ المناسبة األجواء وتييئة الدولي العممي بالنشر اىتمت حيث الماضيين، العامين مدي

 الجامعات من وعدد بنيا ةجامع بين شراكات وعمل ليم المادي الدعم وتوفير الباحثين
 عدد وأرتفع بنيا لجامعو النجاحات من العديد تحقيق ليإ أدي بما المرموقو، العالميو
 نجحت الذين الباحثين وكذلك ودوليو، محميو جوائز عمي حصموا الذين المتميزين الباحثين
 ليإ وباحثان انجمترا ليإ باحثان وىناك مرموقو، عالميو جامعات ليإ افادىم في الجامعو

 تم الصينيو، الجامعات ليإ الدكتوراه بعد منح ثالثة يضا  أو  الصين ليإ 28و اليابان
       .العالم جامعات من العديد مع اقامتيا في نجحت التي بنيا جامعو بعالقات ابتعاثيم

 العمميو فقط ليس ومياراتيم الطالب قدرات تنمية عمي تعمل الجامعو أن القاضي وأضاف
 ةنشطاأل مختمف في دمجيم عمي تعمل كما جتماعيو،واإل والفنيو والرياضيو الثقافيو ولكن

 خبراتيم جانب ليإ الحياتيو لمخبرات اكتساب من يحققونو وبما وطنيم يفيد بما المجتمعية
 ىو 1022 عام باعتبار السيسي عبدالفتاح/ الرئيس لمبادرة استجابو ذلك ويأتي العمميو،

                                                                            .التعميم عام
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 عمالاأل وريادة بتكارلإل مركزا   بنيا جامعو في أنشأنا حين المستقبل نستشرف كنا أننا وقال
   .األخير الشباب مؤتمر في الجامعات السيسي/ الرئيس بو طالب ما وىو مضي عام منذ

 أننا وقال بالجامعو، خدمتيم انتيت الذين العمداء من وعدد لنائبيو التحيو القاضي ووجو
 وكمياتيا بالجامعو رتقاءلإل العمداء من والزمالء الجامعو رئيس نائبا بذلو الذي الجيد نقدر

                    .الماضيين العامين مدي عمي الجميع بين والتعاون األخوه روح وسيادة

 أبنائنا خدمة عمي خالليا من نعمل التي ميامو البعض بعضنا يسمم جميعا   أننا وقال
                                                 .الوطن ىذا مستقبل عتبارىمبإ الطالب

 نائب - اسماعيل جمال/ الدكتور تكريم حتفاليواإل شيدت كممتو من القاضي انتياء وعقب
 رئيس نائب - أبوالعينين ىشام/ والدكتور البيئو وتنميو المجتمع لخدمو الجامعو رئيس

/ والدكتور العميد بعمل وقائما   عميدا   22 تكريم تم كما والبحوث، العميا لمدراسات الجامعو
 أزار طاىر احمد/ والدكتور السابق الجامعيو المستشفيات عام مدير - السعيد يسري

                                اليندسية. العموم في التشجيعيو الدولو جائزة عمي لحصولو

 الجامعات من المقدمو لممنح ترشيحيم تم الذين الباحثين من 12 بتكريم القاضي قام ماك
 معدالت أعمي حققوا الذين التدريس ىيئة أعضاء تكريم تم كما بنيا، لجامعو الصينيو

 المتقدمين وتكريم الدولي لمنشر مشتركو مكافأت عمي والحاصمين الفردي الدولي لمنشر
                                                                .الدولي النشر لمكافأت

 الييئو من عتماداإل عمي الكميو لحصول العموم بكميو الجودة فريق بتكريم القاضي قام
                 .بالجامعو داريواإل المعمومات مركز فريق وتكريم عتمادواإل لمجوده القوميو

 وتكريم ،1028 لعام الجامعو بكميات األوائل لمطالب ماليو مكافأه وصرف تكريم تم كما
 .مؤخرا   أقيم الذي العالي التعميم معرض في بنيا جامعو ممثمي


