أخبار
جامعة بنها
األثنين7137/7/13 :

فى ختىىا إجتمىىا جامعىىا طريى الحريىىر نتىىا
حققتها جامعة بنها

مبهىىر

عاد يوم الجمعة الدكتور /السيد يوسف القاضى  -رئيس
جامعة بنيا والوفد المرافق بعد زيارة عمل إلى كازاخستان حضر
خالليا إجتماعات جامعات دول طريق الحرير فى كازاخستان
والذى حضره ممثمين لجامعات عديدة من الدول األجنبية مثل روسيا وىونج كونج وانجمت ار
والصين وكازاخستان.
ناقش اإلجتماع سبل تقوية الروابط العممية والبحثية بين الدول المشاركة وركز المجتمعون
عمى التعاون فى المسابقات الطالبية والتبادل الطالبي وتبادل أعضاء ىيئة التدريس.
وأكد الدكتور /القاضى أن جامعة بنيا عرضت عددا من الموضوعات التى تسيم فى تقوية
العالقات بين الجامعات التى شاركت فى اإلجتماع من خالل مائدة مستديرة عقدت عمى
ىامش اإلجتماع.
ىذا وقد استضافت جامعة الفارابى كازاخستان الوطنية أعمال اإلجتماع عمى مدى إسبوع
وكان من أبرز نتائج حضور جامعة بنيا ىذا اإلجتماع توقيع مذكرة تفاىم بين جامعتى
بنيا والفارابى ركزت المذكرة عمى قيام جامعة بنيا بتدريس المغة العربية لمراغبين من
دراستيا فى كازاخسان عمى أن يقوم مركز تعميم المغة العربية لألجانب بالجامعة بيذه
الميمة.
وقد شيد ختام اإلجتماع قيام جامعة الفارابي بإعداد حفل ضخم شيدتو جميع وفود
الجامعات المشاركة.
يذكر أن الوفد قد قام بزيارة أستانا العاصمة الجديدة لكازاخسنان كما قام بزيارة جامعو نزار
عمييف بيا.
وشيد الوفد الذى ضم إلى جانب القاضى الدكتور /غازى عصاصة  -مستشار رئيس
الجامعة لمعالقات الدولية والدكتور /تامر سمير  -عميد كمية الفنون التطبيقية التقدم
اليندسى الكبير والتخطيط العممى لمبانى ومنشآت العاصمة الجديدة أستانا.
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كما قام وفد جامعة بنيا بجولة فى كميات الجامعة لمتعرف عمى إمكانياتيا العممية والبحثية
والبرامج الدراسية التى تقدميا لطالبيا وقد تم مناقشو سبل التعاون بين الجامعتين.
كما يذكر أن رئيس جامعة بنيا قد التقى عمي ىامش اإلجتماع بنائب رئيس جامعة
ليفربول البريطانية وبحثا سبل التعاون بين الجامعتين في المجاالت البحثية والعممية
والبرامج المشتركة فى مرحمة البكالوريوس.
كما عقد وفد جامعة بنيا عدد من المقاءات مع عدد من الجامعات الروسية بحث خالليا
إمكانية توقيع إتفاقيات تعاون بين جامعة بنيا والجامعات الروسية فى شتى مجاالت
التعميم الجامعى والبحث العممى واإلستفادة من تجارب الجامعات فى خدمة مجتمعاتيا.
ىذا وقد أبدى عدد من جامعات ىونج كونج المشاركة فى اإلجتماع ترحيبيا بالتعاون مع
جامعة بنيا جاء ذلك خالل المقاءات التى تمت بين جامعة بنيا برئاسة القاضى ورؤساء
ىذه الجامعات.

