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عمان بسلطنة العالى التعليم معرض فى بنها جامعة  

 

 بمدينة والتدريب العالى التعميم معرض فى بنيا جامعة تشارك
 بوفدالماضى  األربعاء فتتاحوإ تم والذى عمان بسمطنة صاللة
/ والدكتور التربية كمية عميد - فودة براىيم/ إالدكتور يضم

 شبرا ىندسة كمية عميد - ماجد أحمد/ والدكتور الطب كمية عميد - عبدالصبور محمود
 .السابق

 صالح حمدوأ صاللة وصناعة تجارة غرفة رئيس - الرواس عبداهلل المعرض بإفتتاح قام
 .لممعارض مسقط لشركة التنفيذي الرئيس - بعبود
 القاضى يوسف السيد/ الدكتور عن نيابة ليما بنيا جامعة درع بتقديم بنيا جامعة وفد وقام

 من كبيراً  قبالً إ شيد الذى المعرض عمى لمقائمين التينئة الوفد قدم كما الجامعة رئيس -
 .المقيمين والمواطنين العمانيين المواطنين

 الجامعة كانت بنيا جامعة نأ الطب كمية عميد - عبدالصبور محمود/ الدكتور وقال
 وثالث عمانية جامعة41 تشارك كما المعرض فعاليات فى شاركت التى الوحيدة المصرية
 العمانية والييئة قبرصية وجامعة ىندية وجامعة أمريكية جامعات وثالث بريطانية جامعات

 العمانية. التدريب مراكز من كبير وعدد األكاديمي عتمادلإل
 بنيا جامعة وفد لقاء عمى التربية كمية عميد - فودة براىيم/ إالدكتور أكد جانبو ومن

 جميل يياب/ إدارىاإل والممحق عبدالنبى عزت عمان فى المصرى الثقافى بالمستشار
 عمى والعمل المصرية لمجامعات ترويج من المصرى الثقافى المكتب بو يقوم ما لبحث
 رئيس نأ فودة وقال بنيا جامعة فى لمدراسة العمانيين  الطالب من الوافدة عداداأل زيادة

 .بنيا جامعة فى لمدراسة الوافدين الطالب عدادأ بزيادة كبيراً  ىتماماً إ يولى الجامعة
 بنيا جامعة فى لمدراسة الوافدين الطالب عدادأ زيادة نأ القاضى/ الدكتور كدأ جانبو ومن
 الدراسة عمى قبالاإل نوأ جيد مستوى عمى مصر فى الجامعى التعميم نأ عمى رسالة ىى
 تقدم بنيا جامعة نوأ مصر فى الجامعى التعميم بجودة عترافإ ىو بنيا وجامعة مصر فى
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 الموائح بنصوص الكامل لتزاماإل مع الوافدين الشقيقة العربية الدول بناءأل التسييالت كافة
 الجيدة العممية السمعة نتيجة قبالاإل زيادة يؤكده ما وىذا والبحثية التعميمية العممية وجودة
 .الجامعة بيا تحظى التى

                                                                    
      
 


