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                                      تكريم أبطال تمريض بنها :  فى مجلس القيادات
   

 شيد مجمس قيادات جامعة بنيا فى بداية إجتماعو 
السيد  /األسبوعى الذى عقد بعد عصر اليوم برئاسة الدكتور

رئيس الجامعة ورئيس المجمس تكريم  - يوسف القاضى
طالب كمية التمريض الذين شاركوا فى فعاليات الممتقى 

جامعة أسيوط  القمى الثانى لطالب كميات التمريض بالجامعات المصرية والذى استضافتو
ر.                 فبراي 9يناير وحتى  92الفترة من فى   

متقدمة   منيم عمى ستة مراكز 6طالب وثالثة طالبات حصل  8ضم فريق تمريض بنيا 
ية كما حصل عمي المركز األول فى األلعاب الترويح فى الممتقى حيث حصمت الكمية عمى

حسن  / ن والطالبالشباب عمى المركز األول لمارثون المشرفي مشرف رعاية - كمال
 / لقاء لمطالبلجرى والمركز الثانى فى الشعر واإلمحمود عمى المركز الثانى فى مارثون ا

أميرة أيمن حمدى عمى المركز الثانى فى مسابقات تنس  / محمد ربيع عالم والطالبة
الحسين السيد عمى المركز  / منال محمود والطالب / الطاولة لمبنات وحصمت الطالبة

                                                             . الطيىالثانى فى مسابقة 

 / شراف عمى فريق التمريض وىم الدكتورة / السيد القاضى بتكريم فريق اإلكما قام الدكتور
يمان صبحى وعمى / إىند عبداهلل السيد والدكتورة  / محبوبة صبحى عبدالعزيز والدكتورة

                                                     .مشرف رعاية شباب - كمال عمى
مع وتنمية نائب رئيس الجامعة لخدمة المجت - جمال إسماعيل /شيد حفل التكريم الدكتور

ىويدا  / نائب رئيس الجامعة لمدراسات والدكتورة - ىشام أبو العينين /البيئة والدكتور
المشرف العام عمى أمانة  - أحمد رشاد /عميد كمية التمريض والدكتور - عبدالحميد

خالد عيسوى المنسق العام لألنشطة الطالبية فى جامعة  /المجالس الجامعية والدكتور
                                                                                  .بنيا
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السيد القاضى بالنتائج التى حققيا فريق تمريض بنيا وبحصول  /دكتورومن جانبو أشاد ال
            .الكمية عمى الترتيب الخامس فى الترتيب العام عمى كميات التمريض المصرية

وأكد عمى اإلىتمام الذى توليو الجامعة لألنشطة الطالبية بإعتبارىا تمثل ىدفا رئيسيا 
والعمل الجماعى بين الطالب كما ان ىذه لإلىتمام بطالب الجامعة وتنمية روح التعاون 

األنشطة تستوعب طاقات الطالب فى أعمال تعد إضافة لممجتمع الطالبى كمو وتحمى 
   .أبنائنا من أى انحرافات وتعمل عمى تقوية المناعة لدييم من أى أفكار خاطئة أوىدامة

  
 

 


