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وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى بنها الجامعى ويؤكد 
 على اجراء االنتخابات الطالبيه خالل لقاءه بالطالب

ددًا وز ر التعل م العال  ع -أشرررا الشرر     /تفقد الدكتور
وذلك الجامع  ببنها،  مسررررتشررررف المن كل ات جامعة بنها و 

رئ   جامعة  - عل  شرررررررررررررم  الد ن /ب ضرررررررررررررور الدكتور
نائب رئ   الجامعة لشرررئون ةدمة المجتمت وتنم ة الب ئة،  -سرررماع ل إجمال  /بنها، والدكتور

هشام  /نائب رئ   الجامعة لشئون التعل م والطالب، والدكتور -سل مان مصطف   /والدكتور
ز ر التعل م لتق  و إ  ل  نائب رئ   الجامعة للدراسرررررات العل ا والب ل العلم ، -  نن ابو الع

العال  بعدد من طالب كل ت  ال اسرررررررررررربات والفنون التطب ق ة، وأكد عل  ضرررررررررررررور  مشرررررررررررراركة 
الطالب ف  االنتةابات البرلمان ة وكذا انتةابات االت ادات الطالب ة الت  سرررررررررررررررتتم  بل نها ة 

 .2015الترم االول من العام الدراس  

تمت واسرررالجامع  وع ادات المسرررتشرررف   أ سرررامةل بجولة داشررررا الشررر    أ /كما  ام الدكتور
 .المقدمة لهموالبشر ة مدى الةدمات الطب ة المرض  والو وا عل   إل  شكوا

وصررررري وز ر التعل م العال  انم  تم  ال ًا عمل دراسررررات لتق  م الوضررررت ال ال  للتعل م المفتوي 
 لتطو ره وتفادى السلب ات، ولن  تم الغاءوه.

ناك منا شررات ب ن الجامعات المصررر ة والبر طان ة للتعاون العلم ، وانم ن هأضرراا الوز ر ا  و 
لم  تم تو  ت اى اتفررا  ررات  ت  االن وان ال كومررة البر طرران ررة  ر صررررررررررررررررة عل  التعرراون مت 

 الجامعات المصر ة.

و ال: ان التعل م ف  مصرررررررررررررررر  تم وفا القواعد والقوان ن ولن  تم مجاملة ا د وان مشررررررررررررررركلة 
 عل  الثانو ة العامة من دولة السودان س تم  لها طبقا للقانون. الطالب ال اصل ن
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األعل  لشررررئون الدراسررررات العل ا والب ول برئاسررررة الدكتور أشرررررا الشرررر      ذكر أن المجل 
جلستم ال وم  التعل م العال  والب ل العلم ، والدكتور أشرا  اتم أم ن المجل ، س عقد وز ر

ورؤسرررراء الجامعات  عل  شررررم  الد ن رئ   الجامعة السرررربت بجامعة بنها ب ضررررور الدكتور
 .ونوابهم

العلم  وتنشرررررررر ط النشررررررررر العلم  بالجامعات  وسرررررررر نا   المجل  ةالل اجتماعم دعم الب ل
األمانة العلم ة والتعامل معها، وكذلك ورشة عمل  المصر ة، كما س تم عقد ورشة عمل  ول

  .عن التعل م المفتوي


