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 الوافدين ةفي لقائه بالطلب  

 حريصون علي جودة التعليم في جامعة بنها: القاضي
 

رئيس جامعة بنها ترحيبه  - السيد القاضي / رأعلن الدكتو 
 ةأن الجامع: وقال ةوافدين من مختلف البلدان العربيال ةبالطلب
بينهم وبين الطالب  ةابها للطالب العرب دون أدني تفرقبو أتفتح 

 .المصريين
 ةودة التعليم بدولة الكويت الشقيقمن هيئة ضمان ج ةوأضاف القاضي أنه التقي بلجن

وافدين من لوأوضح أن ما يسدده الطالب ا أستمر اللقاء علي مدي أربع ساعاتو 
 .ةفي الجامع ةالتعليمي ةمصروفات مقابل العملي

 ةالتعليمية التي تمر بها تدعم العملي ةرغم الظروف الصعب ةالمصري ةوقال أن الحكوم
 ةالريادي في المنطق نطالقًا من دورهاإالوافدين ة ولكن للطلب المصريين ةليس فقط للطلب

 .ةالعربي
بها لطال ةمن الجامع ةالمقدمة التعليمي ةياضي أنه ال تنازل عن جودة العملوأكد الق

بتداًء من يومي الجمعه والسبت اسبوعيًا  ةالتعليمي ةتاحة العمليإوبالتالي كان قرارنا أن تتم 
يميه وحتي يتمكن الطالب التعلة نتظام العمليإلعام الدراسي وحتي نهايته لضمان بداية ا

 .ةمرتفع ةحقق حصولهم علي تعليم جامعي بجودالوافدين من تلقي العلم بما ي
هشام  / ن الطالب الوافدين بحضور الدكتورخالل لقائه بوفد م ةوقال رئيس الجامع

أننا في جامعة بنها حريصين  للدراسات العليا والبحوث ةنائب رئيس الجامع - أبوالعينين
التي نقدمها للطالب  ةالدراسي ةالذي نقدمه للطالب وسمعة الشهاد ليمعلي جودة التع

 .المصريين والوافدين
 للحفاظ علي قيمة ةساتذة الجامعأنه يسعي مع عمداء الكليات و أ ةوأضاف رئيس الجامع

 .وكلياتهاة التي تقدمها الجامع ةالجامعي ةالشهاد
لي سعيه الدائم إاوز القانون تحت أي ظرف، مشيرًا نه ال يستطيع أن يتجأوقال القاضي 

يهم، وركز القاضي لإالمصريين أو الوافدين واالستماع للحفاظ علي ابنائه الطالب سواء 
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ومدي رضا الطالب عن  ةالتعليمية عن سير العملي ةستبيان بين الطلبإعلي ضرورة عمل 
 .ةوالكليات مؤشر عن أداء األساتذ ةالجامعدارة طي إلساتذتهم، ألن ذلك يعأ

دارة إل ةشاب ةعداد كوادر كويتيإفي مصر والكويت ترغبان في  ةالسياسية وقال أن القياد
 ةللطلب ةالتعليمي ةنتظام وجودة العمليإنا كان حرصنا في جامعة بنها علي بالدهم ومن ه

 .هم في مصرقامتا  نتقاالتهم و إالوافدين الذين نراعي ظروف 
علي ما قرره واستمعوا له  ةحضروا اللقاء الشكر لرئيس الجامعالوافدين الذين  ةووجه الطلب

 .ثناء اللقاءأ
لي تحصيل العلم الوافدين ع ةن يحرص الطلبأهمية أفي نهايه اللقاء شدد القاضي علي و 

طار إي الوافدين ف ةعلي تقديم كافة التسهيالت للطلب نه يعملأ: قالبشكل جدي، و 
 .دون أدني تجاوزالحرص علي إعمال القانون 

 
 


