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 16رئيس جامعة بنها يسللللللللل     ا ا  
منحة صلللللللللينية مارستلللللللللة سم اجسللللللللل ي  

 وسماك ورسه مشباب سمباحثين  امجامعة

رئيس جامعة بنها  -جمال السعيد  /قام الدكتور
بتسللميخ اباتاا المنا النللينية ل للضاء هيئللال ديية التدرنس ممعامميهخ تهامعة بنها 

حة لمحنلللول يمر درجتر الماجسلللتيك مالدكتوراب ل لللضاء هيئلللال ديية من 16ميدددخ 
، اضلللللللللللللللادة الر منحة ما دا بجكال هتحار ما تعد الدكتوراب جال التدرنس تهامعة بنها

ذلك تحئللللللور الدكتور  سلللللليئ الميك ر مائع رئيس الهامعة ل لللللليو  التعميخ مالب ء 
مالثقادية مالدكتور  ازم  مالدكتور ماصللللللللللللك الهيعام  الم للللللللللللك  يمر الع قاا العممية

يميوا يئو مكتع الع قاا الدملية مهكد الدكتور السعيد ه  جامعة بنها تولي ادتماًما 
كضيكا تلانمتتلاع يمر العلالخ متنونئ كلللللللللللللللكاكلاا متعلام  دملي م  يلدد مئ الهلامعلاا 
النللللللللينية، بهد  زنادا التضادل الب بي مديخ بنال قدراا كللللللللضاء الضا ثيئ مهيئللللللللال 

لتدرنس م للللللللللللللليكا الر ه  دمب المنا ت تر امكا عمتتاع الهامعة يمر الهامعاا ديية ا
 .الدملية المتقدمة

منا  ٧مقللال رئيس جللامعللة بنهللا ا  جللامعللة دللار يئ لمتننولوجيللا هدللدا جللامعللة بنهللا 
، كما هددا جامعة ممدا  منحتيئ ماجسللتيك مدكتوراب در تصنللنللاا دندتللية مصتمتة

لب ء دندتة كضًكا در مهال انتت عار يئ تعد مدو ا د المهانا التر تميع دمب 
ال ا اللة منا الر كميللة يموم بنهللا در الهللامعللة العم قللة مهدللدا جللامعللة تكيئ لمنيميلل

تصنللنللاا النيميال ميموم المواد كما هددا جامعة ممدا  لمتننولوجيا ا اة منا الر 
، مهددا جامعة متط النيئ يدد منحة ما دا كضاء الضا ثيئ مئ كمية الهندتة بضنها
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جكال هتحار در مهال النيميال الضييية الر كمية العموم بضنها اضادة الر منحة ما دا ب
 .ماتعد الدكتوراب در مهال العقاقيك مالتر كامت مئ منيع كمية البع الضيبكي 

مطالع السللللللللعيد التائعنئ تالمنا النللللللللينية تالتواصللللللللة الدائخ م  ادارا الهامعة ممكتع 
الع قاا الدملية ما  يكوموا يمر قدر المسلللللللليولية نمهخ تللللللللتكال لهامعاتهخ م مددخ در 

ياته ل لللللللللضاء الضا ثيئ مئ ابنال الهامعة تالتوديه در مهمتهخ ، معك ا يئ همنالنللللللللليئ
 .الدراتية در النيئ

مللائللع رئيس الهللامعللة ا  جللامعللة بنهللا  - سللللللللللللللليئ الميك ر  /مئ جللامضلله قللال الللدكتور
ي قاا قونة تالهامعاا النللللللللينية  يل دوجد العددد مئ انتتاقياا مممككاا  تك بها

دل الب بر م للللللللللللللليكا الر ا  مدد مئ ط ء التتادخ المتعمقة تالمنا الدراتلللللللللللللللية مالتضا
طالضا قد همهوا زناراتهخ لهامعة متللللللللط النلللللللليئ كما اتللللللللتقضمت  14الهامعة مكو  مئ 

جامعة بنها ا ل التتكاا السلللللللللللللللاتقة مدددئ مئ الب ء النلللللللللللللللينيئ، ما له تخ تنتيم 
 بكمامج تعكنتي لمب ء النللللللللينييئ تالمية ابمهميعنة، كما تخ ا له اتللللللللتعكا  تارن 
الحئلللللللللارا المنلللللللللكنة، مالتعكنا تمنلللللللللك الحاضلللللللللك م مكامياا جامعة بنها التعميمية 

 .مالضحثية

مهيكء الميك ر يئ اقته در التائعنئ تالمنا مئ هبنال جامعة بنها المدئ يعدم  تتكال 
لمنللللك در النلللليئ تللللو  يحققو  متائج تادكا متللللو  يحذو  تفدتمام هتللللاتمتهخ در 

كك ه  جامعة بنها تتميع تع قاتها القونة م  الهامعاا الهامعاا النلللللينية العكنقة دم
النينية ما  اجمالر يدد المضتعثيئ مئ جامعة بنها الر النيئ تهامز المائة مضعور 
در السلللللللللنواا ا ايكا كما تسلللللللللعر جامعة بنها الر رد  مسلللللللللتو  الع قاا م  تع  

المسللللللتوناا  الهامعاا النللللللينية النللللللديقة الر مسللللللتو  ال للللللكاكة الناممة يمر جمي 
 .م نتة ااصة در الضكامج التعميمية مالضحثية در دكع جامعة بنها الهددد تالعضور


