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ةبالقاهر العماني الثقافي للملحق استقباله في   

 بنها بجامعت العمانيين الطالب مع دوري لقاء: القاضي

رئيس جامعة  - السيد القاضير/ استقبل الدكتو 
مني ة/ الدكتور األربعاء يوم بنها في مكتبه صباح 
الممحق الثقافي العماني   - بنت موسي الزدجالي

 - جمال اسماعيل/ ، وحضر المقاء الدكتورةبالقاهر 
 ةتمع وتنمية البيئلخدمة المج ةنائب رئيس الجامع

 ةنائب رئيس الجامع  - هشام أبوالعينين/ والدكتور
 ة.أمين عام الجامع - عدد من عمداء الكميات ووحيد خمويات العميا والبحوث و لمدراس

 العمانيين الذين يدرسون بجامعة ةبالطمب ةالمقاء عدد من الموضوعات المتعمقحيث تناول 
رتقاء بجودتها مع بجامعة بنها والتي تهتم باإل ةالتعميمي ةبنها، وشرح القاضي خالله العممي

بما ال يخل بالقواعد  ةالدول الشقيق الوافدين من مختمف ةت لمطمبتقديم كافة التسهيال
ذاتها، وبما يضمن تمقي هؤالء الطالب تعميمًا حقيقيًا  ةالتعميمي ةأو بالعممي ةالقانوني
 .ومتميزاً 

الوافدين يؤكد  ةامعة بنها وكمياتها من قبل الطمببج ةقبال عمي الدراسوقال القاضي أن اإل
 .ليهمإ ةرتياح الطالب لمتسهيالت المقدما  ، و ةمن جه ةميميالتع ةجودة العممي

عها وحدات في مختمف كميات الوافدين يتبة لمطمب ةخاص ةدار إ ةوأضاف أن بالجامع
وافد  رشادات والدعم الفني والتقني لمطالب الوافدين، كما أن لكل طالبلتقديم اإل ةالجامع

 .جانبينله لمتواصل بين ال ةامعايميل خاص به خصصته الج
مطالب العمانيين، مني بنت موسي عمي أهمية ما تقدمه جامعة بنها لرة/ بينما أكدت الدكتو 
 .التي تمقي قبواًل واسعًا من طالب عمان ةالتعميمي ةوأشادت بالعممي

  
مما تقدمه ة الكاممة العممي ةستفادأن يعمل الطالب العمانيين عمي اإلوأكدت عمي أهمية 

، كما يعمموا عمي ة، وأن يساهموا في األبحاث العمميةبنها وكمياتها من برامج دراسي ةجامع
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أخري بما  ةالمصريين والوافدين من دول شقيق من التواصل بين مختمف الطالب ةستفاداإل
 .هؤالء الطالب اجتماعياً يسمح بتأهيل 

 ةبي العماني من ضرورة انتظام الطملما طمبته الممحق الثقاف ةواستجاب رئيس الجامع
من خالل التوقيع  بأنه قرر أن يكون حضور الطالب العمانيين موثقاً  ةالعمانيين في الدراس

 .الممتحق بها الطالب بشخصه ةلدي وكيل الكمي
العمانيين مع نهاية الفصل  ةي أنه سوف يمتقي بالطمبكما أكد رئيس جامعة بنها عم 

قتراحات تم خالل الفصل الدراسي وتمقي اإل الدراسي في حضور الممحق الثقافي لمناقشة ما
 ةدمها الطالب حول البرامج الدراسيقتراحات التي يقومناقشة اإل ةالتعميمية بالعممي ةالخاص

 .وكمياتها ةلجامعفي ا ةشكالت التي تواجههم أثناء الدراسوالم
 
 

 
 


