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جرمع  بنهر تشارك  ي   :دول  90بمشاركة  
 مؤتمر قم  التعليم العرلى برلهند

شارك الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها في  
أعمال المؤتمر الخامس عشرررررررر لدومة الدللية  ول  

لالتي عورردب لررالعررا ررررررررررررررمررة   2019التعديم العررالي 
 90الهندية نيودلهي لنظمته لزارة الموارد البشررةة لافتتهه رئيس جمهورةة الهند لشرارك هيه 

 .دللة عدى مستوى العالم

شرررررررخيرررررررية عدمية لأ اديمية   2000المؤتمر شرررررررارك فى أعماله ا ثر م  لقال السرررررررعيد ا  
لرؤسرررررررررررررراء جرامعراب لعردد كفير م  المسررررررررررررررلولي  في ميرال التعديم العرالي لالبهر  العدمي  
:  لالتكنولوجيا لالهند لدلل العالم لناقش خالل جدسرررراته العدمية عددا م  الموترررروعاب منها

في التعديم العرالى لاليرامعراب لصقتيرررررررررررررراد المعرفة التعرال  الدللى لاليرامعراب الةكيرة لالةيرادة  
 .فضال ع  دلر اليامعاب في اإلبتكار

لاشرررررررررررار السرررررررررررعيد الى انه عود خالل اعمال المؤتمر لواءاب ثنائية م  مسرررررررررررلولى عدد م   
اليررامعرراب الرردلليررة لبهرر  الجرره سررررررررررررررفررر التعررال  م  جررامعررة بنهررا لزةررارة لع  المعررا ررد  

، كما تم  سراب التعديم لالبه  العدمى لا م المعالم الثواهية لالهندالتكنولوجية لالهندسرية لمؤسر 
عود لواء م  الدكتورة هبة المراسرى سرريرة جمهورةة ميرر العر ية لدى الهند لالدكتور مهمد  

 .ندا المستشار الثوافى لالتعديمى الميرى في الهند ل عثة السرارة الميرةة

التعديم العالى لالبه  العدمى قد أ رررررردر قرارا بتشرررررر ير   لكا  الدكتور خالد عفدالغرار لزةر
لفد تررررررم كر م  رئيس جامعة بنها لالدكتور مهمود  ررررررور رئيس أ اديمية البه  العدمي  
لالتكنولوجيرررا لالررردكتور عمرل عررردلي نرررائرررا لزةر التعديم العرررالي لالبهررر  العدمي لشررررررررررررررلو  

عدوماب جامعة الوا رة لالدكتور  اليامعاب لالدكتورة ايما  ثرلب عميد كدية الهاسررررررباب لالم
مهمد عاشرررررور عميد كدية الهندسرررررة جامعة عي  شرررررمس لالدكتور أ مد مهمد  سرررررني أمي   
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عام  ندلق تطوةر التعديم لمستشار الوزةر لدتعديم الرني لالدكتورة شهيرة سمير زكي لكير  
فهمي   دية الطا لشررررررررلو  خدمة الميتم  لتنمية الفيلة جامعة عي  شررررررررمس لالدكتور تامر 

االسررررتام المسرررراعد لوسررررم المل لاالعيررررال لالطا النرسرررري كدية الطا جامعة عي  شررررمس  
لالرردكتور  يثم  م ة رئيس االدارة المرك ةررة لدبعثرراب لالتمثيررر الثوررافي  مهمررد كررامررر جرةرردة 

م  2019الميرررررررم اليوم  لدمشرررررراركة في اعمال الدلرة الخامسررررررة عشررررررر لومة التعديم العالي  
 وفمفر الماتى لالعا مة الهندية نيودلهي.ن  29-27خالل الرترة 


