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رئيس جامعة بنها يبحث مع الملحق 
الثقافى الكويتى سبببببت التعاوع العلمى 

 والطالبى بيع الجانبيع

ئيس ر  -على شمس الدين  /استقبل الدكتور
 -شااااااااااااااااي  الشااااااااااااااااي  / جامعة بنها الدكتور

الملحق الثقافى بسااااااوار  دولة الكويا بالقالر  ونلق لمنامشااااااة الم المشااااااك ا المتعلقة 
 .دعم التعاون الثقافى والعلمى واإلكاديمى بين الجانبين بالط ب الوافدين وبحث

ى ساليمان مطاطو /واشااد رئيس جامعة بنها ال ل اللقا  الن  حرارك كل من الدكتور
نائب  -لشااااااام ابوالعينين  /والدكتور ،نائب رئيس الجامعة لشاااااائون التعليم والط ب -

اا لياا بالع مرئيس الجامعة لشااااااائون الدراسااااااااا العليا والبحوث وعدد من عمدا  الك
بين مطااااااار والكويا فى مالتلال المجا ا الاطاااااااة فى مجال التعليم والبحث العلمى 
مشااايرا ان جامعة بنها تساااعى دائما الى دعم وتوفير سااابل الراحة للط ب الوافدين بها 

 .من مالتلال الدول العربية واإلفريقية

 الجامعااواراااااااااال شاااااااامس الدين بان الوتر  القادمة سااااااااوال تشااااااااهد تعاون كبير بين 
المطاااارية والكويتية مشاااايدا بالدور التاريالى لساااامو امير الب د الكويتى ودعم  لمطاااار 

 .ال ل الظروال الطعبة التى مر بها الوطن

الملحق الثقافى الكويتى بالقالر  على عمق  - شااااااااي  الشااااااااي  /من جانب  اكد الدكتور
ن التعاااون م  الع ماااا بين مطااااااااااااااار وب دك وان دولااة الكويااا تتطل  دائمااا لم يااد م

شااقيقتها مطاار مشاايرا بالن الع ماا المطاارية الكويتية نمونب يحتن  ب  فى الع ماا 
بين الدول وتؤكد دوما عمق الترابط الرسااااااااامى والشاااااااااعبى بين البلدين والن  يمتد عبر 
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العطاااااااااااااااور مؤكاادا ان التعاااون العلمى واإلكاااديمى لو اساااااااااااااااااس النهو  والتقاادم فى 
 .رمجا ا اإلمتطاد واإلستثما

 نائب رئيس جامعة بنها لشااائون التعليم - ساااليمان مطاااطوى /من جانب  مال الدكتور 
والط ب بان  مد تم منامشاااااااااة م  الملحق الثقافى الكويتى بع  المشااااااااااكل الالاطاااااااااة 

والحقوق واألداب والتجار  بمرحلة الدراسااااااااااااااااا  ب الوافدين بكلياا التربية ععامعبالط 
ا والبامى جار  منامشاااااااااات  م  عمدا  الكلياا فى العليا والبكالوريوس وتم حل بعرااااااااااه

 .رو  ما تسمح ب  القواعد واللوائح داالل الجامعة

دار  إلساااتقبال الط ب الوافدين وحل  /واكد الدكتور ساااليمان بالن  مد تم انشاااا  مكتب واإل
ا ال  5طالب الى مايقرب من اكثر من  300جمي  مشاكلهم بعد ان  اد عددلم من 

 .سنواا المارية بمالتلال كلياا جامعة بنها 4طالب ال ل الا 


