
 

  أخبار
  جامعة بنها

   17/03/2016: الخميس

 

 ببنها الوزراء مجلس محاكاة نموذج خالل
 أفضلللللللللل االنغالق: بنها جامعة رئيس.. 
 بحثية مشلللللللللرو ا ..  التطرف لنمو بيئة
 الوطن قضايا لخدمة دولية جامعا  مع

 ءرؤسرررررررررررررا إن الشررررررررررررريحى، أشرررررررررررررر  /الدكتور العلمى، والبحث العالى التعليم وزير قال
 مشرريرا يم،التعل جودة مسررتو  ورفع اإلتاحة فرص لزيادة كبيرة جهودا يبذلون الجامعات

 جااحتيا األكثر األماكن فى الجديدة الجامعات إلنشررررررراء اسرررررررتراتيجية خطة وضرررررررع إلى
 إلى واالبتكارات العلمية البحوث تحويل عن فضرررررا مدروسرررررة، علمية لمعطيات وطبقا

 .القومى باالقتصاد تنهض مشروعات

 ،الدين شرررررررررررررررمس على /الدكتور بنها، جامعة رئيس ألقاها التى الكلمة خال ذلك جاء
 حافظم بحضرررررررررررور الوزراء، مجلس محاكاة نموذج فعاليات افتتاح فى الوزير عن نيابة

 ابق،السررررر الصرررررحة وزير - العدو  عادل /والدكتور فرحات، رضرررررا /الدكتور القليوبية،
 وتنمية المجتمع خدمة لشرررررررررررررررئون الجامعة رئيس نائب - إسرررررررررررررررماعيل جمال /والدكتور
 العليا الدراسرررررررات لشرررررررئون الجامعة رئيس نائب - العينين أبو هشرررررررام /والدكتور ،البيئة

 .مصرية جامعة 23 طاب وبمشاركة ،والبحوث

 لدوليةا الخبرات من واالسرررتفادة العالم على الجامعات انفتاح أهمية الدين، شرررمس وأكد
 أمام أساسيا عائقا يمثل االنفتاح من الخو  أن إلى الفتا التعليم، وتحسين تطوير فى
 ينيةالص الجامعات مع دولية وشراكة تعاون اتفاقيات عقدت بنها جامعة وأن تقدم، أ 

 قضرررررررررررررررايا دمةلخ متميزة جديدة وبحثية تعليمية مجاالت وفتحت والبريطانية، واليابانية
 .بالوطن والنهوض التنمية
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 أفضرررررررل إن قائا المجتمع على السرررررررلبى وتأثيره االنغاق من بنها جامعة رئيس وحذر
 ضرررورة إلى منوها العالم، على االنفتاح وعدم االنغاق هو التطر  لنمو مناسرربة بيئة

 .العالى التعليم فى المهنية فكر إلى واالعتماد الجودة فكر من االنتقال

 مشيرا الوطن، بناء فى الشباب دور أهمية على القليوبية محافظ شدد اخر  ناحية من
 لىع التركيز خال من بالشرررباب، السرررياسرررية القيادة من واضرررحا اهتماما هناك أن إلى

 الحيررراتيرررةو  العمليرررة ومهررراراتهم قررردراتهم وتنميرررة المجتمع، مع تعررراملهم وكيفيرررة تعليمهم
 .اإلنتاج فى طاقاتهم الستغال

 بمصر للنهوض وبناءة جديدة بأفكار الجهود من المزيد ببذل الشباب المحافظ وطالب
 لمحاوالت االسرررررررررتسرررررررررام من محذرا األمان، بر إلى بها للوصرررررررررول وتنمويا اقتصررررررررراديا
 أن حدأ يسرررررررتطيع ال التى اإلنتاج عجلة دوران ظل فى خاصرررررررة قدراتهم فى التشررررررركيك
 «يتكب جنب وظيفتك» مشرررررو  أطلقت المحافظة أن موضررررحا تعبيره، حسررررب يعطلها،
 أنحاء مختل  فى للمشرررو  موقعا 13 المسررلحة للقوات الهندسررية الهيئة اسررتلمت حيث

 .للشباب مباشرة عمل فرصة 2500 لتوفير المحافظة،

 مانسرررررررررررررررلي /الدكتور والطاب، التعليم لشرررررررررررررررئون الجامعة رئيس نائب قال جانبه ومن
 بادلوت العاقة أواصررررررررررررررر توطيد بهد  الملتقيات هذه تتبنى الجامعة إن مصررررررررررررررطفى،

 أكيدالت على فضرررررررا وتشرررررررجيعها، المواهب واكتشرررررررا  الجامعات، طاب بين الخبرات
 على حثهمو  المستقبل، وصنع القرار واتخاذ السياسية المشاركة فى الشباب دور على
 معها، عاملالت وكيفية بهم المحيطة القضررررايا بجميع معرفتهم وصررررقل والدراسررررة البحث
 .بالوطن االرتقاء فى تساعد التى الكوادر إعداد وكذلك


