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 : بنها جامعت مجلس رئاسته خالل

 للتحىل تستعد والجامعت .. قريبا الجديدة المنشآث من عدد افتتاح :  «السعيد»

 الرقمي

  

 جمال /الدكتور برئاسة اجتماعه بنها جامعة مجمس عقد 
 المغربى حسين /الدكتور وحضور الجامعة رئيس - السعيد

 /والدكتورة والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب -
 المجتمع خدمة لشئون الجامعة رئيس نائب - مصطفى راندا

 العميا الدراسات لشئون الجامعة رئيس نائب - الجيزاوي ناصر /والدكتور البيئة وتنمية
 .المجمس وأعضاء الكميات وعمداء والبحوث

 وطالب والعاممين واألساتذة الجامعة مجمس ألعضاء التهاني بتقديم الجمسة السعيد واستهل
 األكاديمية بالقيادات الجامعة رئيس ورحب ، م 2222 / 2222 الجامعى بالعام الجامعة
 .السابقة الجامعية لمقيادات الشكر وجه كما ، الجديدة

 من متصمة حمقات الجامعة داخل الجماعى العمل أن عمى االجتماع خالل السعيد وأكد
 .التعميمية والعممية الطالب لخدمة األجيال تواصل هدفه العطاء

 عبدالغفار خالد /والدكتور السياسية القيادة من وتقدير شكر رسالة بنها جامعة رئيس ونقل
 بجامعة واإلدارية األكاديمية الجامعية القيادات إلى العممي والبحث العالي وزيرالتعميم -

 العام إتمام فى الطيب األثر له كان مما الماضية الفترة خالل المبذولة الجهود عمى بنها
 .المستجد كورونا فيروس جائحة ظروف ظل في بسالم الجامعى

 في الجامعة مشاركة ضمن وذلك الجديدة المنشآت من عدد افتتاح عن السعيد واعمن
 جارى انه كما ، الجارى أغسطس 12 فى القومى بعيدها القميوبية محافظة احتفاالت
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 جامعة عن وانفصالها بنها جامعة تأسيس عمى عاماً  21 مرور بمناسبة لالحتفال االعداد
 .الزقازيق

 والمعرفية اإللكترونية الخدمات مركز من وفداً  زيارة «السعيد»استعرض اخرى ناحية من
 بين التعاون بروتوكول تفعيل اطار في وذلك بنها لجامعة لمجامعات األعمى بالمجمس
 االتصاالت بوزارة المعمومات تكنولوجيا صناعة تنمية وهيئة لمجامعات عمياأل المجمس

 مشيراً  الرقمي التحول عمي الحكومية الجامعات قدرات تقييم بشأن المعمومات وتكنولوجيا
 .وتقييمها زيارتها تم التي الجامعات أولى من بنها جامعة أن لىإ

 بنها جامعة نأ مؤكداً  العبور فى األهمية الجامعة إنشاء إجراءات المجمس استعرض كما
 تقديم تستهدف والتى األهمية الجامعة إنشاء بممف تقدمت التى الجامعات أوائل من تعد

 الجامعة تضم أن المقرر ومن مناسبة، وبتكمفة الدولية الجودة لمعايير وفًقا تعميمية خدمة
 .العمل بسوق مرتبطة نمطية غير وكميات تخصصات الجديدة

 الهجين التعميم تطبيق ونظام الجديد الدراسى لمعام الجامعة خطة أيضاً  المجمس واستعرض
 .الجديدة المتطمبات مع تماشياً  الدراسية الموائح وتعديل


