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الصيه لىإ المتجه الطالبى بنها جامعة بىفد يلتقيان «المغربى»و «السعيد»  

 العالم عمي نفتاحاإل عمي بنها جامعة  سعي  طارإ في
 وجامعة الجامعة بين طالبي وتبادل شركات وبناء الخارجي

 .الزراعية الصين وسط

 وفد بنها جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور أستقبل
الدكتور/  بحضور الصين وسط جامعة ليإ المتجه الجامعة
 الجيزواي ناصر/ والدكتور والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربي حسين

 التعاون مكتب عضو - عميوة حازم/ والدكتور  والدولية الثقافية العالقات عمي المشرف -
 .الدولي

 الطالب بأبنائها  االهتمام عمي الجامعة حرص السعيد جمال/ الدكتور كدأ المقاء وخالل
 الجامعة رئيس وطالب الخارج في  لنا سفراء باعتبارهم دولية محافل في يشاركون الذين

  الجامعة لطالب فرصة هي الزيارة هذة نأ عمي مؤكدا    المسئولية قدر يكونوا نأ الطالب
  التجربة هذة من االستفادة يجب لذلك اخري دول  ومجتمعات حضارات عمي لمتعرف
 .عندهم يجابيإ ثرأ لتترك الطالب من زمالئهم ليإ ونقمها

 والتدريب طالعلإل فرصة تعتبر الصين ليإ بنها جامعة طالب زيارة نأ ليإ السعيد شاروأ
 الثقافية نشطةاأل بعض في المشاركة ليإ ضافةباإل الصين وسط جامعة معامل بعض في

 .الصينية الحضارات عمي والتعرف الصينية

 خريناآل ثقافات عمي التعرف في  ةالزيار  أهمية المغربي حسين/ الدكتور أكد جانبة ومن
 هميةأ ليإ ضافةباإل منها االستفادة يجب لذلك جيدة نهاأل الصينية التجربة خصوباأل
 حديثه موجها     الخارج في معهم صدقات وعمل  الصينين الطالب مع عالقات عمل

 المستمر التواصل هميةأ عمي كدا  مؤ  وجامعتك وبمدك بنفسك تعرفهم أن يجب   لطالب
 .وبمدكم جامعتكم عن جيد انطباع تعطي لكي معهم
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  الصين وسط لجامعة بنها لجامعة الثاني الوفد هو الطالبي الوفد نأ ليإ المغربي واشار
 عمي تنص والتي الجانبين بين الموقعة تفاقياتاإل عمي بناءا   تيتأ الزيارة نأ ليإ مشيرا  
 .الجامعتين بين الطالبي التبادل

 01 من يتكون الطالبي الوفد نأ ليإ الجيزواي ناصر/ الدكتور اشار  السياق نفس وفي
 ثالث لمدة  الزيارة تستمر و والعموم البيطري والطب الزراعة كميات من وطالبة طالب
 .العموم بكمية المدرس - شيحة اسالم/ الدكتور الوفد عمي ويشرف  اسابيع

  الصينين الطالب من وفدين السابقة الفترات خالل استقبمت بنها جامعة نأ الجيزواي وقال
 خالله تم كما اإلنجميزية، بالمغه الصينيين لمطالب تعريفى برنامج تنفيذ خالله تم

مكانيات الحاضر بمصر والتعريف المصرية، الحضارة تاريخ استعراض  بنها جامعة وا 
 .والبحثية التعميمية

 


