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 يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها «السعيد»

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسةةةةة الد تو  
جمال السةةةةةةةعيد  ئمس الجامعة لدكةةةةةةةو  الد تو  ع   
عبدالحلمم محافظ القليوبمة لالد تو  دسةةةةةةةةةةةةةةةي  الم رب  

 .نائب  ئمس الجامعة لشئون التعلمم لالط ب لعمدا  الكلمات لاعكا  المجلس

ستهل السعيد الجلسة بتقديم التهان  ألعكا  مجلس الجامعة لاألساتذة لالعاملي  لط ب ال 
الجامعة بشةةةةةةةةةةهر  مكةةةةةةةةةةان للرب دلول عيد العطر الم ا ل يعا     عل  م ةةةةةةةةةةر بال ير 

 .لالمم  لالبر ات

كمةةا لةةدم السةةةةةةةةةةةةةةةعيةةد التهنئةةة للةةد تو ة ايمةةان عبةةدالحل عميةةد  لمةةة التربمةةة عل   قةةة الرئمس 
لعتاح السةةةةمسةةةة  لارةةةةدا  لرا  جمهو م بتعيينها عميدة للكلمة  ما لجه التهنئة للد تو ة عبدا

عبير الرباط عميد  لمة اال اب لح ةةةةةةول الكلمة عل  ا عتما  األكا يم  م  الهيئة القوممة 
 .لكمان جو ة التعلمم لا عتما  مؤ دا ينها إضافة جديدة تكاف إل   ريد جامعة بنها

امعة التهنئة للد تو ة هالة زايد عميد  لمة الحاسةةةةةةةةةةةةةةة ات لالمعلومات عل  كما لدم  ئمس الج
موافقة المجلس األعل  للجامعات عل  ت يير مسةةةةةةةم   لمة الحاسةةةةةةة ات لالمعلومات بجامعة 

، ل ذلك إنشةةةةةةةةةةةا  لسةةةةةةةةةةةم للذ ا  «الحاسةةةةةةةةةةة ات لالذ ا  االرةةةةةةةةةةةطناع »، لت ةةةةةةةةةةة    لمة بنها
 .االرطناع  بالكلمة

ين ت يير مسم   لمة الحاس ات، لانشا  ت  ص نوع  جديد بها ليكد  ئمس جامعة بنها، 
يأت  تماشةةةةةةما ما ادتماجات لمتطل ات سةةةةةةوي العمل لت رين شةةةةةة اب مؤهلي  للمشةةةةةةا  ة ف  
رةةةةنا المسةةةةتقبل، مشةةةةيرجا إل  ين الجامعة تسةةةةع  ألن يلون لها  ل  ف  التحول الرلم  ف  

 .كل النواد  التعلمممة لال حثمة لا  ا ية
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مس الجامعة تهنئته للو    ل ؤسةةا  األلسةةام الجد  الت  رةةد ت لهم لرا ات تعيي  ل ر   ئ
 .خ ل األيام الماضمة متمنما للجمما التوفيل لالسدا  ف  مهامهم الجديدة

لاكد السةعيد ان جامعة بنها دري ةة عل  االنعتاح لالتعالن ما المجتما المحل  مشةيرا ال  
عنمة لالعلممة ل دمة المشةةةةةةةةةرلعات الت  تتبناها محاف ة ان الجامعة تكةةةةةةةةةا  ل إملانماتها ال

 .القليوبمة

م  جان ه اشةةةةةةةةةةةةةةةا  محافظ القليوبمة  بالدل  التعلمم  لالمجتمع  لجامعة بنها باعت ا ها بي  
ال برة للمحاف ة لما تقدمه م  إسةةةةةتشةةةةةا ات فنمة لخدمات مجتم مة لتقديم يفكةةةةةل ال دمات 

ل شةةةةةةريك يسةةةةةةاسةةةةةة  ل اعم  ئمسةةةةةة   ددا  التنممة للمواطني  مشةةةةةةيرا ال  ين الجامعة سةةةةةةت 
 المستدامة ف   افة المجاالت للمساهمة ف  تقدم ل ل  المجتما.


