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مركز المعلومات والخدمات البحثية بجامعة بنها 
 يؤدي دوره الخدمي ويضم أعضاء جدد

نائب رئ س الجامعة  -جمال إسممممممممممممممما  ل  /أكد الدكتور
لشئون خدمة المجتمع وتنم ة الب ئة ونائب رئ س مجلس 

المعلومات والخدمات البحث ة بجامعة بنها  لى الدور الهام الذي  قوم به المركز إدارة مركز 
جراة البحو  العلم ة  من معاونة الجامعة في الق ام برسمممممممممممممممالتها من تعل م ال جب وتدر بهم واع
لت و ر النشممممممممممممما  اهنتاجي وتحسممممممممممممم نه في مواتع العمل وتدر ب أفراد المجتمع ورفع ك اةتهم 

 ة إلى  مل الدراسات الب ئ ة بمعرفة أساتذة الجامعة.اهنتاج ة باهضاف

مد ر المركز أن المركز مسمممممتمر في تدد ة دورم في مجال  -محمد السممممم د  /وأضممممماك الدكتور
الصمممحة ومقاومة اتفات والحشمممرات بالمسمممتشممم  ات والمدن الجامع ةر كما أن المركز  قوم من 

 الصممممممممممممممنا  ة وتحد د الق مة الماد ة خجل لجانه المتنو ة بتق  م الوضممممممممممممممع الب ئي للمنشمممممممممممممم ت
 هستخراج السجل .

وأشار إلى أن المركز تام بعمل دراسات  ن من قة بح رات  رب العل قات ومن قة شال هات 
القنا ر الخ ر ة وتدم تصمممور إلى محافل القل وب ة هسمممتهجل مذم المنا ي وتنشممم  ها سممم اح ا 

 و جج ا. 

داد إسمممممتمارة إسمممممتب ان لرب  سممممموي العمل بخر   الجامعة باهضمممممافة إلى ت ام المركز حال ا ب  
بناة  لى  لب من وز ر التعل م العالير مذا بجانب العد د من الخدمات البحث ة والب ئ ة التي 

  قدمها المركز.

وتال مد ر المركز أنه  تم حال ا تشمممممممممممك ل مجلس إدارة للمركز للعام الثال   لى التوالي ح   
لدكتور مجدي  جم مستشار أول وز ر الب ئةر الس  ر تدري فتحي تم ضم أ ضاة جدد ومم ا
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مسمممما د وز ر الخارج ة ا،سممممبير الدكتور  ماد الد ن  دلي إسممممتشمممماري برنام  ا،مم المتحدة 
 للب ئة.

مجدي  جم  ن دور الجامعات وخاصة اهتل م ة كجامعة بنها وتبن ها  /ح   تحد  الدكتور
ل إن مصممممممر  بد أن ت بي نلام اهتتصمممممماد ا،خضممممممر والذي للمبادرات وتدو ر المخل ات وتا

مل ار جن ه من   شممم من خجل إسممتخدام المخل ات وا،راضممي اله ر مسممتعملة  12سمم جلب 
وت ب ي التكنولوج ا الحد ثةر وأضمممممممممممممماك أن أزمة مصممممممممممممممر في بعد البح  العلمي  ن ا،داة 

 الحكومي. 

بجامعة بنها سممم   د بصممم ة  امة البح   وأشمممار السممم  ر تدري فتحي إلى أن مركز المعلومات
 المجتمعي وخاصة محافلة القل وب ة.

 ممماد  ممدلي أن العممالم أجمع  هتم بممالجممامعممات و عتبرممما مراكز تم ز هنتمماج  /وتممال الممدكتور
  ا،فكار والب انات لكل صانع ترار حتى  كون لد ه الد م التقني والعلمي للقرار.


