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 :بنها بجاهعة «الىفاء يىم» في

 والعاهلين الوثاليات األههات هن 841 تكرين

 الشئون وقطاع البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع نظم
 الطالب واتحاد العاممين ورعاية الشباب ورعاية داريةاإل

 المثاليات األميات لتكريم كبري حتفاليةإ بنيا بجامعة
 الجامعة كميات مستوي عمي المثالي والعامل والموظف

 عالء/ الدكتور بحضور ذلك جاء األم عيد بمناسبة دارتياوا  
 حسين/ والدكتور الجامعة رئيس - السعيد جمال/ والدكتور القميوبية محافظ - عبدالحميم
 - البيطار يمان/ إوالدكتوره والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربي
 واألمناء التدريس ىيئة وأعضاء العمداء من وعدد المجتمع خدمة قطاع عمي المشرف

 .لمجامعة المساعدين
 الوفاء يوم نأ حتفاليةاإل خالل كممتو في القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء/ الدكتور وقال
 ىذه بحضوره سعادتو عن معبرا   الجامعية القيم يرسخ احتفال ىو بنيا جامعة تنظمو الذي

 .واحترافية تقانبإ الجامعة طالب قدمو الذي المسرحي العمل ومشاىدتو االحتفالية
 بالمجتمع عالقتيا تقوية في واضحة خطوات تخطو بنيا جامعة نأ عبدالحميم وأضاف
 وستتبوء مميزة سمعو صاحبة بنيا جامعة نأ مشيرا   المحافظة مع بالتعاون وخدمتو المحيط
 .بيا والعاممين قيادتيا من المبذول والجيد العمل بفضل المستقبل في عالية مكانة
 يجابيةإ قيمة لكل دعمو عمي بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور أكد جانبو ومن
 في مجتيد وموظف عامل كل  وتكريم المثاليات األميات تكريم عمي وحرصو المجتمع في

 .القانوني السن بموغيم حتي الجامعة خدموا من تكريم وكذا وكمياتيا الجامعو
 النبيمة القيم يوم وىو األولي الدرجة من اجتماعي لقاء ىي حتفاليةاإل ىذه نأ السعيد وقال
 توجو كما المستمر، دعمو عمي القميوبية لمحافظ الشكر موجيا   المصري المجتمع في

 حضور عمي حرص والذي بنيا لجامعة رئيس أول - العطار حسام/ الدكتور الي بالشكر
 .االحتفالية ىذه
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 بمغوا الذين بالجامعة العاممين من 36 وتكريم مثالية أما   99 تكريم تم حتفاليةاإل نياية وفي
 تم كما دارتيا،وا   الجامعة كميات من وعامل مثاليا   موظفا   44 تكريم تم كما القانوني السن
 .لمحفل المنظمة المجنة تكريم
 من السكري مي وفازت المثالي بالموظف الجامعة دارةإ من عبدالغني احمد فاز وقد

 بالموظف عزب محمود وفاز وكمياتيا الجامعة مستوي عمي المثالية باألم بنيا ىندسة
 .المثالي بالعامل البيطري الطب كمية من صابر عمي فاز كما المدني األمن دارةبإ المثالي


