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..  خالل استتتتتتتتتملحتتالتتا الالعر ال لتتا   ال  ا  
ها :الطالب الوا دين ستتتتتتتتت  ا   رئيس جام ة بن

 لاص     الخارج

رئ س جامعة بنها أن  -جمال السعععععععععععععععع د  /اكد الدكتور
الجامعة تولى إهتماما كب را بالطالب الوافدين من مختلف الدول خاصعععععععععععععععة الدول العرب ة 
 الشعععععععق قة وتقداي الرمااة لهي ومشعععععععاركتهي في األلشعععععععطة الطالب ة المختل ة ب متبارهي  ععععععع راء

 لمصر في الخارج

جاء ذلك خالل ا ععععععتقبال رئ س الجامعة ال و  به ر مباح الملقا الاقافي العراقى بالقاهر   
لائب رئ س الجامعة لشععععععععععععععلون التعل ي والطالب   -حسعععععععععععععع ن الم ربي  /بقضععععععععععععععور الدكتور

ولائبا مدير   مدير وحد  الوافدين ومم د كل ة التجار  السعععععععععابا -مقمد أبو عععععععععالي  /والدكتور
 .وحد  الوافدين بالجامعة

خالل اللقاء البرامج الجديد  بنظا  السععععععامات المعتمد  لاخت كل ات  «السععععععع د»وا ععععععتعر  
الجامعة والتى اشعععععععر  مل ها أ عععععععاتي  وملماء لول  ن مةكدا أن الجامعة تسععععععععى إلى امتمال 

ن منشعععععععععععععععات الجامعة هيه البرامج لولً ا والقاق الطالب الوافدين بها وكيلك اإل عععععععععععععععت ال  م
 الجديد  بالعبور في لرا ة البرامج الجديد 

 ععععععععععععتقبال الطالب الوافدين من الدول العرب ة للدرا ععععععععععععة ب ل ات  ورحب رئ س جامعة بنها  ب
الجامعة  مةكًدا ملى ضعععععععععععععععرور  إبالة أاة معوقات تواجن مالبنا الوافدين من خالل م تب 

للوافدين لاخت الجامعة والمسععععععععةول من ارلععععععععالهي وحت  الوافدين بامتباره المدخت الرئ سععععععععي
 مشاكلهي.

من جالبن قال الدكتور حسععععععععع ن الم ربي  لائب رئ س الجامعة لشعععععععععلون التعل ي والطالب ان 
 الجامعة حريصة ملى تقداي كافة الواع الدمي للطالب الوافدين
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والار الم ربى الى الن مقد مةخرا اجتماما مع الطالب العراق  ن فى مرحلة الدرا ات العل ا 
هي العقبات التى تواجههي و ملى ال ور تي التوج ن بتيل ت كافة وتي اال عععععععععععععتماع الى ارائهي وا 

 المشاكت والعمت ملى حلها

واضعععععععععععا  لائب رئ س الجامعة ألن تي مةخرا ضعععععععععععي بعال الطالب الوافدين الى االتقالات 
 الطالب ة بالكل ات ل  ولوا ممال ن من بمالئهي الوافدين من الجنس ات المختل ة.

من جالبن ألععععال الملقا الاقافى العراقى بالقاهر  بما تقدمن جامعة بنها للطالب الوافدين من 
لولة العراق وما تتمتع بن من  ععععععععمعة م بة مشعععععععع را الى أن ال تر  القالمة  ععععععععتشععععععععهد ترويجا 

 للبرامج الجديد  بجامعة بنها وبيال  االمدال الوافد  من الطالب العراق  ن للدرا ة بها

كما وجن الش ر إللار  الوافدين بالجامعة وما تقدمن من تعاون غ ر مقدول للطالب و رمة 
 اال تجابة وتسه ت االجراءات االلارية لهي بجالب االهتما  بجول  العمل ة التعل م ة

 


