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يوليو .. جاااة بااا  حتفاااة م   ااا  حيو   29
 ال ميز البلمي الخة س

تنظم جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي 
رئيس  - جمال السعععععيد /والدكتور ،والبحث العلمى

نععائعع   -حسعععععععععععععععي  الم   ى  /والععدكتور نالجععامعععة
رئيس الجامعة لشعععععععععيون التعليم والالي، احتىالية كب ت بيوا التميف العلمي  ى  ورت  

 .يوليو الجارت بقاعة المؤتم ات الكب ت بكلية التجارة ٢٩لخامسة يوا اإلثني  الموا ق ا

وقال الدكتور السععععيد ان احتىالية يوا التميف تقاا يعععنوإا  ي ااار يعععيايعععة جامعة بنها 
لتحىيف وتك إم المتميفإ  م  أعضعععاي ةيية التدرإس والباح ي  والالي مشعععي ا الى أن  

تىععال تك إم الىععائفإ  بجوائف الجععامعععة المختلىععة وكعع لعع  تك إم يعععععععععععععععو  يتم  لل ا ح
 .المتميفإ   ي البحث العلمي والنش  الدولي وا يتشها ات الم جعية

كما يعععععععععععععيتم  لل ا حتىالية تك إم كلية اع اي لحتعععععععععععععولها على ا عتما  م  الهيية 
وت كليات القومية لضععععععععععمان جو ة التعليم وا عتما  وتك إم ا ضعععععععععع  مكتبة على مسععععععععععت

الجامعة وأوائ  الالي للم حلة الجامعية األولى وأيضعععععععععععععععا الىائفإ  م  الالي  ي 
مسعععععابقة مشععععع وعات التخ ا وا ضععععع  ريعععععالة علمية تخدا نتائجها التعععععناعة والمجتم  

 .المحلى

المشعععععع   على العلقات العلمية وال قا ية  - ناصعععععع  الجيفاوت  /م  جانب  قال الدكتور
ا حتىالية تك إم كليتي الهندية بشب ا و نها لظهور الجامعة  ان  يو  يتم أيضا  لل

بتتعععععععنيم التايمف لمؤيعععععععسعععععععات التعليم العالي للموهعععععععوعات بمجال العلوا الهنديعععععععية 
 ٦٠٠-٥٠١بت تي  عالمي  ٢٠١٩والتكنولوجية لعاا 
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كما ييتم تك إم كلية العلوا لظهور الجامعة بتتنيم التايمف لمؤيسات التعليم العالي 
وأيضعععععععععا  ٦٠٠-٥٠١بت تي  عالمي  ٢٠١٩هعععععععععوعات بمجال علوا الىيفإاي لعاا للمو 

 ٢٠١٩تك إم كلية الا  البيا ي لظهور الجامعة بتتعععععنيم يعععععنجهاي للموهعععععوعات 
 .٢٠٠-١٥١ ي مجال العلوا البيا إة بت تي  عالمي 

 ى يععععععععععععععياس متتعععععععععععععع  وج  رئيس جامعة بنها الدعوة لجمي  أعضععععععععععععععاي ةيية التدرإس 
ر احتىالية يوا التميف ال ي يعب  ع  حتا  عاا م  ا نجازات على والباح ي  لحضو 

 مستوت جمي  القااعات بالجامعة.


