
 

  أخبار
  جامعة بنها

   23/07/2016: السبت

 

 والجامعات بنها جامعة بين الدولية العالقات
 عامين خالل الصينية

 وفتح الدولى التوجه نحو بنها جامعة خطة إطار فى
 والعما  العاالمداة  الجاامعاا  مع للعما  جادداد  آفاا 
 بدأ  الدولدة الخردطة على بنها جامعة وضااااع على

 الكوادر من عم  فرد  تجهدز فى الجامعة رئد  - الددن شاااااااااااااام  على /د.أ بقداد  الجامعة
 من العالمدة الجامعا  مع تواصااااا  قنوا  لفتح الخارج من العلمدة الدرجا  على الحاصااااالدن

 - الدابان - الصااااادن – أمردكا – ألماندا – فرنساااااا – إنجلترا) مث  التأثدر ذا  العالم بالد ك 
 الاادولى العماا  مجااا  فى نوعدااة ونقلااة كبدر تطور هو الفكر هااذا نتدجااة كااان  (غدرهاااو  ...

 .الصدن دولة مع وخاصة

 آسااااادا  شااااار  منطقة فى كبدر  بسااااارعة علمدا والصااااااعد  القداددة الدو  من الصااااادن ألن نظرا
 هى الصاااااادن تكون أن بنها جامعة قرر  فقد العالم مسااااااتو  على المحوردة الدو  من وكونها
 العلمى التطور آلدااا  أحااد  لنقاا  بقو  الجااامعااة معهااا تعماا  التى المحاااورالاادولدااة أهم أحااد

 مع الدولى للتعاون غدرمساااابو  وتفهم قودة إسااااتجابة الصاااادنى الجانب أظهر كما واألكاددمى 
 .بنها جامعة

نجازات ثمار أهم كانت قد  :التعاون هذا وا 

 الذ  الحردر طرد  جامعا  إتحاد فى المصااااااردة للجامعا  كممث  بنها جامعة عضااااااودة 
 الشااااااااااااااار  فى جامعة كأو  بنها جامعة تمثد  ثم عالمدة  جامعة 138 من أكثر دضااااااااااااااام
فردقدا األوسااااااااط  تترأسااااااااه الذ  الجددد الحردر طرد  لجامعا  التنفدذ  المكتب كعضااااااااو وا 
فردقدا األوسااط للشاار  كمنساا  Xi’an Jiao Tong جامعة  مشاارو  أن بالذكر الجددر. وا 
 الحكومة تولده والذ  للصااااااااااادن القومدة المشاااااااااااروعا  من هو الجددد الحردر طرد  إحداء

 .كبر  وأولودة إهتماما الصدندة
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 معرض فعالدا  2015 سبتمبر فى المصردة للجامعا  كممث  الددن شم  أدضا شارك 
 مددنة فى عقد والذ  الصااااادندة العربدة الجامعا  رؤسااااااء ومنتد  العربدة والدو  الصااااادن
 بدن إتفاقدا  عد  بتوقدع سااااااادادته قام المعرض هامش وعلى ندنغشااااااادا  بمقاطعة دنشاااااااوان
 من عدد لزدار  سدادته إستضافة تم كما   المتمدز  الصدندة الجامعا  وبعض بنها جامعة

 .الصدندة التعلدمدة والمؤسسا  الجامعا 

 :الماضية القليلة السنوات فى بنها جامعة استطاعت فقد واألكاديمى العلمى الصعيد على

 العلمدة اإلتفاقدا  من وعدد ر كب صدندة جامعا  مع تفاهم مذكرا  10 من أكثر توقدع 
 50 عن دزدد ما على االتفاقدا  تلك بموجب بنها جامعة وحصااااااااااااااال  الطالبى  والتباد 
 البدطر   والطب والزراعة الهندسة مجاال  فى الصدن من الدكتوراه على للحصو  منحة

 .بالكام  الصدنى الجانب من جمدعها ممولة الدكتوراه بعد لما علمدة مهما  10 وحوالى
  من األولى هى زدارا  فى الصاادندة الجامعا  وطالب وأساااتذ  قدادا  من وفودا إسااتقبا 

 التى الدولدة المؤتمرا  فى الصااااااااااااااادندة الجامعا  شاااااااااااااااارك  كما بنها  جامعة فى نوعها
 عم  ورش تنظدم فى مسااااااااااتقبال المشاااااااااااركة الصاااااااااادنى الجانب ووعد بنها  جامعة نظمتها

 .الجانبدن بدن مشتركة ومؤتمرا 
  لتمود  مشترك مصر  صدنى مركز إنشاء على الزراعدة الصدن وسط جامعة مع اإلتفا 

 .الجامعتدن بدن المشتركة والفعالدا  األنشطة

 المصااااااااااااردة الجامعا  رؤساااااااااااااء منتد  فعالدا  فى بنها جامعة شااااااااااااارك  2016 مار  فى
 دونج بان لدو /السدد  بحضور صدنى جامعة رئد  عشردن بمشاركة القاهر  بجامعة الصدندة

 البحثدااة المجاااال  فى التعاااون أوجااه ناااقش والااذ  الصااااااااااااااادنى الاادولااه مجل  رئد  نااائااب -
لتقى المنتد  فى وشااارك والتعلدمدة   الجامعة  رئد  - الددن شاام  على /الدكتور األسااتاذ وا 
 الجامعا  رؤساااااااااء من وعدد المصاااااااار  التعلدم وزدر مع اجتما  فى دونج دان لدو /بالساااااااادد 
 .الصدني المصر  األكاددمي للتعاون كبدرا دعما مث  مما المصردة


