أخبار
جامعة بنها
األثنين2107/3/27 :

في تقليد جديد من جامعة بنها :تكريم صانعات الرجال
في تقميد غير مسبوق ولم تشيده الجامعة من قبل قامت جامعة
بنيا إحتفالية كبري لتكريم صانعات الرجال من أميات شيداء
القوات المسمحة والشرطة واألميات الرئدات وأميات الطالب
من متحدي اإلعاقة وأميات الطالب المتميزين في الجامعة،
واألميات من أعضاء ىيئة التدريس واإلداريات والعامالت ةوكمياتيا الخمسة عشرة
ومستشفيات بنيا الجامعية واألميات الرائدات في عدد من المين بمحافظة القميوبية.
بدأت اإلحتفالية بتكريم األميات الرائدات أول من تولين مناصب متميزة في الجامعة
ومحافظة القميوبية وىن الدكتورة  /سيير شعراوي  -أول نائب رئيس جامعة والدكتورة /
صفاء مصطفي  -أول عميدة لكمية زراعة مشتير والسيدة  /أمينة أنور -أول أمين عام
لمجامعة والسيدة  /نجوي العشيري  -أول رئيس لمركز ومدينة بنيا ،كما تم تكريم  31أم
وزوجة لشيداء القوات المسمحة وتكريم  7أميات وزوجات لشيداء الشرطة ،باإلضافو إلي
تكريم  13موظفة وعاممة بالجامعة وكمياتيا ،وتكريم  31عضو ىيئة تدريس بجانب تكريم
 13من أميات الطالب المتفوقين بالجامعة وتكريم  83أم لذوي متحدي اإلعاقة كما تم
تكريم األميتين المثاليتين عمي مستوي محافظة القميوبية وتم تكريم أول سائقة تاكسي
بالقميوبية وقد بمغ ىعدد المكرمات  387سيدة.
وفي كممتو التي القاىا في اإلحتفالية بحضور الدكتور /جمال اسماعيل  -نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور /ىشام أبوالعينين -نائب رئيس
الجامعة لمدراسات العميا والبحوث ،أكد الدكتور /السيد القاضي -رئيس جامعة بنيا عمي
أن أميات المصريين ىن صانعات الرجال وحي كل أم فقدت أبنيا وكل زوجة فقدت
زوجيا وقدم لين أيات التقدير واإلحترام ،وقال القاضي :أن قموبنا تنفطر حزنا عمي شيداء
الوطن الذين ضحوا بأرواحيم حتي يتحقق اإلستقرار لموطن واألمان لنا ،وقال أن األم
والزوجة التي قدمت لنا بطال ضحي بحياتو ودمو ووقف أمام رصاص الغدر واإلرىاب،
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حتي ننعم بعيشة أمنة ىن تاج عمي رؤوسنا نفخر بين ويستحقين كل الحب والرعاية
واإلىتمام.
وأعمن القاضي في إستجابو لتوجييات الرئيس السيسي باإلىتمام بتوفير كافة أوجو الرعاية
لممرأة العاممة فقد تم إتخاذ قرار يمزم كل كمية من كميات الجامعة الخمسة عشرة بإنشاء
دور حضانة لرعاية أبناء العامالت بيا كما أعمن عن تنظيم معارض ولقاءات دورية
لممحاربين القدماء بجامعة بنيا.
وقدم القاضي الشكر والعرفان لقواتنا المسمحة ولجياز الشرطة المصرية لدورىم وتضحياتيم
المستمرة بصفة يومية حتي ننعم باألمن ،وقال القاضي يجب أن نرد ىذه التضحيات
بالعمل

الجاد

ونبذ

الخالفات

واإلبتعاد

عن

الفتن.

