أخبار
جامعة بنها
األربعاء 9102/4/3 :

بحضىر الرئيس السيسي ..جامعة بنها تشارك في المنتدي العالمً األول
للتعليم العالً والبحث العلمً ..غ ًدا
يشارك وفد من جامعة بنها برئاسة الدكتور /جمال السعيد -
رئيس الجامعة والدكتور /حسين المغربي  -نائب رئيس
الجامعة لشئون التعميم والطالب في فعاليات المنتدى العالمى
األول لمتعميم العالى والبحث العممى بين الحاضر والمستقبل
خالل الفترة من  6 : 4أبريل الجارى بالعاصمة اإلدارية
الجديدة برعاية وحضور الرئيس /عبدالفتاح السيسي.
وقال الدكتور /السعيد أننا نحرص عمي المشاركة في هذا المنتدي العممي العالمي وعرض
النجاحات التي حققتها جامعة بنها في مجاالت اإلبتكار وريادة األعمال مشي اًر أن جامعة

بنها من الجامعات العريقة حيث تأسست كمية الزراعة بمشتهر منذ أكثر من  011عام
باإلضافة إلي تميز موقع الجامعة جغرافياً لقربها من القاهرة ووجودها في قمب الدلتا بجانب
انتشار كمياتها ببنها ومشتهر وشب ار.

عددا من النجاحات سيتم عرض نماذج منها بجناح الجامعة
وأضاف أن جامعة بنها تممك ً
في المنتدي ،مضيف ًا أن طالب جامعة بنها متميزون ويحققون نجاحات في كل المجاالت

بعد تخرجهم والدخول في سوق العمل.

ومن جانبه قال الدكتور /حسين المغربي  -نائب رئيس الجامعة أن جامعة بنها تدعم
مجاالت اإلبتكار وريادة األعمال في جميع كمياتها حيث تم إنشاء مركز لإلبتكار وريادة
األعمال منذ عامين وتم تدعيم المركز بالكوادر والخبرات الالزمة مشي اًر أن االهتمام

بالمركز اثمر عن الكثير من اإلبتكارات وأتاح تمكين الطالب والخريجين واعضاء هيئة
التدريس في الحصول عمي مراكز متقدمة إقميمياً ومحمياً.

يذكر أن فعاليات المنتدى يشارك فيها حوالى  9111شخصية من بينهم كبار المسئولين
والعمماء والخبراء والمهتمين بالتعميم الجامعى والبحث العممى واالبتكار ،و أكثر من
ثالثمائة « »311شخصية أجنبية من كبار العمماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب وزراء

أخبار
جامعة بنها
األربعاء 9102/4/3 :

التعميم وخبراء التعميم من  55دولة ،باإلضافة إلى ممثمى المنظمات اإلقميمية والدولية
المعنية بالتعميم العالى والبحث العممى.
وكان الدكتور /خالد عبدالغفار  -وزير التعميم العالى والبحث العممي قد أعمن أن المنتدى
يستهدف خمق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعميم العالى والبحث العممى
واإلبتكار من خالل مناقشات حوارية تتناول عدداً من القضايا المطروحة عالمياً بطريقة
تسمح بتبادل الخبرات والتجارب العالمية فى مجاالت تطوير التعميم العالى والبحث العممى

واإلبتكار.

