أخبار
جامعت بنها
األثنين 2028/8/27 :

بروتىكىل تعاون بيه جامعت بنها وبنك مصر لدعم المستشفياث وريادة
األعمال
التقي أمس الدكتور /السيد يوسف القاضي  -رئيس جامعو
بنيا ووفد من الجامعو يضم الدكتور /ىشام أبوالعينين  -نائب
رئيس الجامعو لمدراسات العميا وعميد كميو التجاره والقائم
بعمل رئيس مجمس إدارة المستشفيات الجامعيو والمشرف
عمي الشئون القانونيو واألمينين المساعدين لمجامعو لمشئون
المالية وخدمو المجتمع ومدير وحدة نظم المعمومات اإلداريو بالجامعو بالسيد محمد
األتربي  -رئيس مجمس إدارة بنك مصر بمكتبو في القاىرة ،حيث تم توقيع بروتوكول
لمتعاون بين جامعو بنيا وبنك مصر يتضمن تعاون بنك مصر مع الجامعو في تنفيذ

خطتيا لتطبيق الشمول المالي.

كما يتضمن البروتوكول قيام بنك مصر بتمويل مشروع تطوير المستشفيات الجامعيو
وامدادىا باألجيزه الطبيو التي تحتاجيا.

وقال القاضي أن ىذا التعاون ليس بجديد بين جامعو بنيا وبنك مصر الذي يعد رائدا في
المعامالت المصرفيو وأول بنك وطني أنشيء في مصر كما أن بنك مصر سيعمل عمي
مساعدة الجامعو في تحقيق الشمول المالي من خالل تحويل كافة التعامالت الماليو
لمعاممين بالجامعو وطالبيا الكترونيا بعيدا عن التدخل البشري مما يقمل األخطاء الماليو
ويسمح لمطالب بالتعامل ماليا في كل معامالتيم مع الجامعو بشكل إلكتروني من خالل
كارت يحممو الطالب ويستخدمو في إنياء كافة معامالتو الماليو مع الجامعو وكمياتيا.

أخبار
جامعت بنها
األثنين 2028/8/27 :

وأضاف القاضي أن البروتوكول يتضمن مساىمة بنك مصر في دعم مركز اإلبتكار
وريادة األعمال بجامعو بنيا وتمويل ابتكارات الطالب لتنفيذىا وتحويميا إلي واقع يسيم في

حل المشكالت التي تواجو المجتمع في كافة المجاالت.

وأوضح القاضي أن برتوكول التعاون بين جامعو بنيا وبنك مصر ينص عمي قيام البنك
بإنشاء مقر لمتدريب عمي األعمال المصرفيو والمحاكاه بما يخدم طالب كميو التجاره
بالجامعو ويساىم في تأىيميم عمميا وعمميا لسوق العمل المصرفي.

ومن جانبو أكد محمد األتربي  -رئيس بنك مصر عمي أن بنك مصر يعمل عمي تنفيذ
سياسة الدولو الراميو إلي نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة األعمال وذلك بتمويل
المشروعات الصغيره والمتوسطو التي تمثل أىميو كبري في دعم اإلقتصاد الوطني.

وأضاف أن البنك يساىم في كافة األنشطو المجتمعيو التي تدعم المشروعات اليادفو إلي
خدمة المجتمع وايجاد الحمول الالزمو لمشكالتيم.

وقال األتربي أن بنك مصر يولي أىميو كبيره لمتعاون مع جامعو بنيا التي تعد من

الجامعات التي تسعي إلي القيام بدور متميز في حل مشكالت المجتمع وخدمتو.

