
 

  أخبار
  جامعة بنها

   15/05/2018: الثالثاء

 

القاضىىىىىىىىفى اىىىىىىىىاكتى فىا   ا ىال    ى
 ال نفيذيىالتحادى امعاتىطريقىالحرير

فى إطار االستراتيجية العامة للدولة وتوجيهات 
الرئيس نحو تعزيز التعااااااااوأ والتو ماااااااة م   

شااااار   الجامعات المرموقة على مسااااتوع العال 
رئيس جامعة بنها فى اجتماع المكتب التنفيذي التحاد  -السااااااااااايد ال ا اااااااااااى  /الدكتور

ت جااااامعااااات طري  الحرير والااااذع وتةوأ مق مجموعااااة منت ااااا  مق ك رع الجااااامعااااا
رئيس المكتب التنفيذع  -وانج شااااوجو  /العالمية. اسااااتهج االجتماع ةكلمة لل روفيسااااير

ورئيس جامعة شاااااااياأ ر ب فيها برجسااااااااا الجامعات  عضااااااااا المكتب وعر  جدو  
 .االعما 

ناقش االجتماع ال رامج التى تمت خال  الفتر  السااااااااة ة بيق الجامعات الثاااااااد  ة م ج 
منحااة  ٢٠برامج الت اااد  البالبو والتى  ثااااااااااااااالاات ةموج هااا جااامعااة بنهااا على عاادد 

دراسااااية خال  العاميق الساااااة يق كما تمت اسشااااار  لمساااااة ة الروهوت التى شااااار  فيها 
ل ااالااس واساااااااااااااااتح وا جااائز  ماااليااة. تبر  طالب جااامعااة بنهااا و ثااااااااااااااالوا على المركز ا

االجتماع   ضااااااااااااااا الى البل ات الم دمة مق مجموعة مق الجامعات لالنضااااااااااااااما  الى 
 .االتحاد، وواف  عليها المجلس

اسااتعر  االجتماع  ساا ج تعزيز التعاوأ بيق جامعات االتحاد وعر  ةعف ارفةار 
 ا اااااى ةعف ارفةار م ج اقتراح رساااااو  اشاااااترا  سااااانوية لعضاااااوية االتحاد. عر  ال

المتعل ة بتنشاااااااااي  الت اد  البالبو بيق جامعات االتحاد ا اااااااااافة الى  ااااااااارور  وجود 
تةامج مؤسااااسااااى و نشاااااا ما  ساااامى ةجامعات بال  سااااوار بيق الجامعات الثااااد  ة ةما 
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 ساااما ةالتوسااا  فى الشاااراتة لتشااامج ت اد  السااااعات الدراساااية واتا ة ال رامج الدراساااية 
 .ارعضاا والتوس  فى ال رامج ال نائية بيق الجامعاتلجمي  طالب الجامعات 

وعر  ال ا ااااااااى مشااااااااروع جامعة بنها سنشاااااااااا جامعة الع ور الدولية ودعا روساااااااااا 
الجامعات لزيارتها ودراساااة سااا ج الشاااراتة ارتاد مية م  جامعة بنها فى وذا المشاااروع 

و التركيز علو مراتز الواعد والشاااااااااراتء فو انشااااااااااا مركز للتميز واالةحا  كما دعا ال
االبداع ورياده االعما . كما طالب ارعضااااااااااا ب ذ  المزيد مق اجج العمج على جعج 
وذا االتحاد منار  تنير البري   بت د   الدع  الفنى وارتاد مو ليس ف   على مساااتوع 
الجامعات  عضاا المكتب التنفيذع ف   بج على مستوع جمي  جامعات االتحاد الذع 

 جامعة عالمية مرموقة فى جمي  ة اع العال . ١٤٠د عق  ض  ما وزي


