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امعة في ج ةنهوا دراستهم العربيأتسليم شهادات الطالب الصينين الذين 

  بنها
 

 

سماعيل /أكد الدكتور نائب رئيس جامعة بنها  - جمال إ

علي عمق  قوة  ةلشئئئئئئمو  لدمة المتتمي  انمية ال يم

التي اسئئئئتمات أكنا م   ةالعالقات المصئئئئالة الصئئئئيني

عاماً  التي قام الائيس السئئئيسئئئي باعاوة الذو  له    62

العالقات، حيث قام سئئئئياواي بةلارة جمهورلة الصئئئئي  

، مضئئئي اً ا  جامعة بنها اسئئئعي الي ةارة جمهورلة مصئئئا العابي قام الائيس الصئئئيني بةل

زلاوة التعا   العلمي بينها  بي  التامعات الصينيي  هو ما لتضح م  زلارة  فد م  جامعة 

سة الدكتور سيد الذاضي  /بنها بائا رئيس التامعي الي و لة الصي  لالل شها ولسم ا  -ال

 حصئئول جامعة بنها علي عدو  ةات الصئئينيم،  اوقيي عدو م  االا اقيات مي التامع2016

 .لطالب  أعضاء هيمة التدرلس ةالي التامعات الصيني ةم  المنح الدراسي
  

لمدة  ةادرل ي ةكا  ذلك لالل ح ل اسئئئئليا شئئئئهاوات الي الطالب الصئئئئينيي  ال ل  أنهوا و ر

م   ةال طالب  ط 26لغيا الناطذي  بها  عدوها  ةعام في جامعة بنها لتعلا اللغة العابي

 ة.جامعة الذوميات الصيني
  

رئيس التامعي كا  لتمني  -السئئئئئئيد الذاضئئئئئئي  / أضئئئئئئا  نائب رئيس التامعي أ  الدكتور

 .لارج ال الو منعي م  ذلك ةرسمي ةالحضور  لك   جوو  في مهم
  

غيا ل ةالعابي ة  جامعة بنها قد أنشئئئئئ ت في  قق سئئئئئابق  حد  لتعليا اللغأسئئئئئماعيل  إ قال 

 ة.عداو أعضاء هيمة ادرلس أك اء له   الوحدإاا الناطذي  بها  

  

  أ ة مدلا ماكة اللغات بالتامع ة كيل كلية التابي -لما  ع دالحق إ / أضئئئئئئافق الدكتور 

بي  جامعة  ةا اقيإم، بناء علي 2016بنها من  س تم ا  ةنتظموا في جامعإالطالب الصينيي  

 ة.بنها  جامعة الذوميات الصيني

  

حدلد ،  اا عذد اةم  جامعتها الصئئيني ةالب الصئئينيي  بمذارات وراسئئي قالق  لذد جاء الط

 2016 م  س تم ا ةالمستوي اللغوي لهؤالء الطالب  اا عمل بانامج ادرل ي لها في ال تا

، ةار التت ةم  أساا ة كليات األواب  التابي ةم،  شارك في التدرلب نخ 2017 حتي مالو 

 .تدرل ي بنتاحجتاز جميي الطالب ال انامج الإ قد 

 

 


