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تنمية السااااالش الىاااامال  لصحياو الىاااالاال     
 ندلة بجامعة بنحا

نظمت جامعة بنها ندوة بعنوان "تنمية الساااااااما ال اااااامال  
ا ياااد /" تماات ريااايااة ال وا الغرب  وظهيره الصااااااااااااااامراو 

ممااا ظ الي يوبيااة واذساااااااااااااااتااا   -مممااد يباادالظااا ر  /وزير التنمياة المم ياة والمهناد  -لبيا  
 ايياجماا إسم /وبمضاور اذستا  الدكتور بنها، جامعةرئي   -ي ى  ام  الدين  /الدكتور

 - لمفيانابرا يم ا /، والمهند نائ  رئي  جامعة بنها ل ااائون ةدمة المجتمت وتنمية البيئة -
نائ  ين مما ظ الي يوبية والسااااااااااكرتير  -أممد يصاااااااااامت  /والمهند  ،نائ  مما ظ مطروح

لهندساااااة المعمارية بجامعة رئي  قسااااام ا -سااااامر يطية  /والدكتورة ،مساااااايد ل مما ظةالعام ال
 الم رف العام ي   المدن الجامعية. -جماا سوسة  /، والدكتوراليا رة

جماا اسااااااماييا ان الجامعة بدأت تول  ا تماما كبيرا بالم ااااااك ت البيئية  /ميث اكد الدكتور
واالن نةطط لتنمية السااما ال مال   مم واةطاره،كم اك ة العنف ضاد المراة واساتةدامات الف

الغرب  وظهيره الصاااااامراو  من ة ا يدة مماور من تصااااااميم يمران  وتةطيط اسااااااتراتيج  
، وأضاااااف ان التوصاااايات البد أن تصااااا ال  متة و اليرار من وزير االسااااكان وتنمية زرايية

 والبيئة والزراية ومما ظ مطروح.
تنمية البيئة بالجامعة أصاااااااااااااااب  مةت ف يما ساااااااااااااااب    م تعد وقااا إن قطااخ ةادمة المجتمت و 

االن اااااااااطة ة ا  ترة ممددة با اصااااااااابمت ي   مدار العام من ة ا توجي  اليوا ا المتعددة 
 ال  قر  ونجوخ المما ظة .
د يع، ين ا تمام رجاا الدولة بتنمية الساااااااااااما ال اااااااااامال  و و ما تمدث نائ  مما ظ مطروح

امد ا داف ثورت  مصااااااار ميث يهدف الم اااااااروخ لتمساااااااين المعي اااااااة ال ال  المنطية وتفعيا 
م اااااااااااااااااركااة التنميااة المم يااة وتطهير االرر ل  ااال  من مة فااات المرو  وااللغااام وتعزيز 
الع قة بين مما ظات الجمهورية وك لك الع قات مت العالم الةارج  من تن ااااااااايط السااااااااايامة 
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تمتت الساااما بمميزات يديدة من وجود الظهير الصاامراو  ال   ييت وزيادة الصاادرات ميث ي
    منةفر يسم  بالزراية بجان  وجود مصادر بترولية بالمنطية .

ان التنمية بصااافة يامة    اساااا   الساااكرتير المساااايد ل ي يوبية، -واضااااف اممد يصااامت 
ن ة ا   جامعة بنها مبرنامج رئي  الجمهورية والتتم اال بالدراسات الع مية و و ماتعما ي ي

الناادوات الع ميااة والماتمرات الهاااد ااة الت  تةاادم المجتمت ،م ااااااااااااااايرا ال  ان ممااا ظااة مطروح 
 .تمت ك العديد من الثروات الت  يج  االستفادة منها واال تمام بها

الم اااارف العام ي   المدن الجامعية ورئي   -جماا ساااوساااة  /و    ات السااايا  أكد الدكتور
، طيةالزرايية والصااانايية له ه المنجامعة بنها تضااات كا إمكانياتها ل تنمية  ي   ان ،الماتمر

ماكاادا ان الجااامعااة تتجاااو  مت ماااتةطط لاا  الاادولااة  نمن نعمااا ي   اساااااااااااااااتة   اال كااار 
 والروئ ونضعها بين أيد  المسئولين.

ه  سااااااااااااااامر يطياا  اناا  البااد ان يفتةر كااا من بجااامعااة بنهااا  نتمااائاا  الى  اا /وقااالاات الاادكتوره
 الماسسة التى تهتم بالم ك ت المجتمعية وتعما ي ى المسا مة  ى التنمية ال ام ة لب دنا.


