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مجلس جامعة بنها يرشحححححححححم ر يس جامعة  نا  
 السويس السابق لجا ز  الدولة التقديرية

 على شةةةةةمس /وافق مجلس جامعة بنها برئاسةةةةةة ار   ور
 محم  /رئيس ارجامعة على  رشةةةةةةةةةةةةةةةي  ار   ور -ار ين 

ار ق يرية وذرك بإع باره أح  رئيس جامعة قناة ارسةةةةةةةةةةةةةةويس ارسةةةةةةةةةةةةةةابق رجائ ة ار ورة  -محم ين 
علماء ارهن سةةةةةةةةة اربار ين فى مجاو  ثلةةةةةةةةلةةةةةةةةا ومم و ارمجلس ا على رلجامعا  فى رجنة 

 .ارثمسين رلياغة ار س ور

و ير ارلةةةةةةةةةحة  -عا و ارع وى  /وقاو شةةةةةةةةةمس ار ين بان مجلس ارجامعة بحوةةةةةةةةةور ار   ور
نين هشةةةةةاا أبوارعي /سةةةةةليمان ملةةةةةورى وار   ور /جماو إسةةةةةماعيو وار   ور /ارسةةةةةابق وار   ور

أعوةةةةةةةةةةةةةةةاء هيئة   ريس ب رجة أسةةةةةةةةةةةةةةة اذ من بع   4نواب رئيس ارجامعة ق  وافق على نقو 
ارجامعا  ارملةةةرية رلعمو فى  لي ى ار ربية ارنوعية واررنون ار وبيقية وذرك إسةةة  ماو رلهي و 

 .اإل ارى بسبب ارنقص فى ع   األس اذة فى األقساا ارعلمية بار لي ين

بنها بانا ق   ا ايوا مناقشة  قارير أعماو ارليانة وار رميما  وا ن هاء  وأشار رئيس جامعة
من اجراءا  ار سةةةةة ين فى ارم ن ارجامعية و ذرك  قرير  يارة ارمشةةةةةار ة في معر  ارلةةةةةين 
وار وو ارعربية وارذى أقيا في م ينة بن شةةوان بمقاوعة نينشيشةةيا ارلةةينية و وقيم ارجامعة على 

جامعة مؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةة  100وو وريق ارحرير ارق يا وانوةةةةةةةةةةةةمامها ارى و يقة  حارف جامعا   
رل حارف ارمعروف بإعالن شةةةةةييان ارذى يه ف رل عاون وار با و ر سةةةةةهاا فى  نمية ارشةةةةةعوب 

  .وا  هارها من ثالو ا نر اح و ار عاون فى مجا   ار عليا ارعارى

جامعا  ارلشا  ارعارمية  مذ را   راها وا راقيا  مم 4   شةةةةةةةةةةةةةمس ار ين بانا ق   ا  وقيم أو 
بنينشيشةةةةةيا وبيشانا بشةةةةةماو ارلةةةةةين و ان ونا وجامعة نينشيشةةةةةيا إلجراء بحو  علمية مشةةةةة ر ة 

 .و يا ة ار با و اروالبى وأعواء هيئة ار  ريس في مث لف ارمجا   ارعلمية واربح ية


