
 

  أخبار

  جامعة بنها

   2020/ 01/ 05 : األحد

 

 يوليونتيجة مسااااااااار اة ولي ااااااااا  ول  ل  ل     
2019 

ا/مشرررا   –صررراأل األذررردكت ا/دندصر/ لكصرررا ا/   ا   
على ا/عالقكت ا/ثقكفية  ا/دعك ن ا/د /ي  مشررررررررررررا عكت 

رئيس   –ا/دطصيا بقطكع ا/دراذررركت ا/عليكأ ب لح  رع رعكاة األذررردكت ا/دندصر/ لمكي ا/ رررع د 
لرركمعررة ، قرركأ قررد لعل ررع ا/ل  ررة ا/ن يررة /نري اهلدرركل ا/علمي /ق وررة ا/درردريس ا/م شررررررررررررررصر  

 .2019 يص/ ص  – ا/عكشاةيكت ا/عملية ا/مص نة د /يًكأ لدي ة ا/د رة بك/د ر 

برث علمي مصزعة   (325)  لمك/ي عدد   قدم خالي هذه ا/د رة قد لشرررررركر ذرررررريكد ح  /ى للح 
 أ ا/طب ا/ شرررررررررا   أنكء ا/صررررررررر كعيذ ا/ركذررررررررر كت  ا/ أ ا/ راعة أنليكت هي ا/د كرة  9على 

 أ مضررررريًنك للح قد ه دذرررررة ، قك أ ه دذرررررة شرررررباا أ ا/ن صن ا/دطبيقية أ ا/علصم أ ا/طب ا/بيطا  
شرررملع ااضرررك على نمك  أفصرررصي مت ندب م شرررصرة ،د ر لشرررا عك/مية 7شرررملع هذه ا/د رة  

 .كدك، ت م شصريت ،د ر لشا عك/مية

م رررررررردشرررررررركر رئيس ا/ كمعة /ل رث   - قد لفكد األذرررررررردكت ا/دندصر/ مكها ح ررررررررب ا/ بي خل   
ت هذه ا/م كبقة هص  ر  ت مخالكت ا/ رث ا/علمي بك/ كمعة   ش يع  ا/علمى ب ن ا/قد  م

 ه وة ا/ددريس / شا برصثقم بك/د ريكت ا/علمية ا/عك/مية.

مع ا/علم ب لح ذررررر دم فد  بكظ ا/د لمكت /مدة  ذررررربصع  كرين لشرررررا خبا لدي ة فري  ل كت  
 vp.pg@bu.edu.egا/مدقدم ت على مصقع ا/ كمعة على ا/بايد اه/كدا لي ا/دك/ي: 

 على ا/مدقدم ت ماالعة ا/عالقكت ا/ثقكفية  ت/ك هذرررررررررررردينكء اهذرررررررررررردمكرات ا/خكصررررررررررررة بعدد  
 ا/مشكرن ت بك/ رث ا/علمي ا/نكئ .
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كذ/ك على ا/ رركدة لعضرركء ه وة ا/ددريس ا/مقبص/ة برصثقم في حك/ة ااشرردااخ مع اخايت مت  
د ا/دررك/ي: داخرر  ا/ رركمعررة  رذرررررررررررررررركي لذررررررررررررررمرركء ا/مشرررررررررررررررركرن ت في ا/ رررث ثالثيررة على ا/بايرر 

culture_95@bu.edu.eg  

 ذ دم  عالن ا/ دكئج ماة اخاى بعد  لدقكء ا/مدة ا/مقارة /لد لمكت. :مالحظة
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