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 الجديدة المنشاااااا  يفتتح بنها جامعة رئيس
 بالعبور األهلية الجامعة لفرع

 جا عة رئي  - الدين شممممممم   على /الدكتور افتتح
 الجمما عممة بفرع الجممديممد  ال نشمممممممممممممممما   ن عممدد بنهمما

 االحتفاال  قاعة و بنى والصمممممممممميدلية الهندسممممممممممة كليا  شمممممممممم ل  العبور ب دينة االهلية
 نائب -  صمممممم فى سمممممملي ان /الدكتور اإلفتتاح حضممممممر جنيه  ليون  26 بتكلفة الكبرى 
 الت وير ل شروعا  الجا عة رئي  و ستشارى  وال الب التعليم لشئون  الجا عة رئي 

 هيئمممة وأعضممممممممممممممممما  الجممما عمممة عمممام وأ نممما  يممما الكل وع مممدا  والتخ يط العل ى والبحممم 
 .التدري 

 الجديد  ال نشممممما  عدد فى كبير   فر  شمممممهد  قد الجا عة ان بنها جا عة رئي  وقال
 التعلي يممة الع ليممة لخممد ممة الممدوليممة والعالقمما  العل ى البحمم  وت وير الكليمما  وا عت مماد
 الكي يا  و بنى الزراعية الهندسممممممممممممة  بنى افتتاح ايضمممممممممممما قد انه الى  شمممممممممممميرا وال الب
 .ب شتهر الشبابية التن ية و ركز الزراعة بكلية االبحا  و ج ع

 ال شممممممممروعا  إدار  ووحد  الت بيقية والفنون  وال علو ا  الحاسممممممممبا  كلية  بنى وكذلك
 لل سممممممممممممممتشممممممممممممممفى االدارى  وال بنى ال علو ا  تكنولوجيا و ركز والجود  العل ي والبح 
 االسممممما  حجر وضمممممع عن فضمممممال شمممممبرا بهندسمممممة واالدارى  التعلي ى وال بنى الجا عى

 اج الية بتكلفة سممعد بكفر بنها جا عة ودارضمميافة ال ركزية وال كتبة اال تحانا  ل بنى
 .ال نشا  لهذه جنيه  ليون  235

 على اإلنفتمماح نحو ثممابتممة خ وا  تخ و بنهمما جمما عممة ان على الممدين شممممممممممممممم   واكممد
 العل ى بالتبادل خاصمممة وشمممراكة إتفاقية 40  ن أكثر عقد تم حي  العال ية الجا عا 
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نجلترا واليابان والصمممممممين ببري انيا والعال ية العربية الجا عا   ن عدد  ع وال البى  وا 
 ال اجسممممتير على للحصممممول للخارج تسممممافر التى البعثا  أعداد تضمممماعف  ك ا وا  ريكا

  ناسممممممممبة جديد  تعلي ية برا ج ووضممممممممع الوافدين ال الب قبول فى والتوسممممممممع والدكتوراه
 .قدي ة تاريخية عالقا  بها ترب نا الدول ألبنا 

 الخد ية ال ؤسممممممممممممسمممممممممممما   ع واإلند اج التعاون  في ن وذج تعتبر بنها جا عة ان وتابع
  ؤسمممسممما   ن جدا قريبة ق اعاتها بكل تع ل بنها فجا عة األع ال، وعالم واإلنتاجية
 ي ولون  الذين األهلى والبنك  صممممممممممممممر وبنك الدولية والع ل ال دنى ال جت ع و نظ ا 
 الس ان تربية فى   يزا دخال لهم تدر الخريجين شباب لدعم وريفية زراعية  شروعا 
 للجا عة الذاتية وال وارد الوافدين ال الب اعداد ازادا  ك ا بالصوب والزراعة واألرانب

 .ال اضية سنوا  5 الم خالل جنيه  ليون  300  ن  ايقرب الى  ليون  30  ن


