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أول مركز فى مصررر حاث ا بيئة   
 اج مع  بنه 

فى اليوم األول من زيارته لبريطانيا عقد 
رئيس  -السيد يوسف القاضى  /لدكتورا

جامعة بنها سللللللللللجسللللللللللجة من ا جت اعا  
نتهت الثامنة مسلللاما مد عدب كبير من ال سللل ولين إ  التاسلللعة صلللبا ا و أال تواصلللجة بد

واألسلللللللللللللللاتال ريامعة سلللللللللللللللار  البريطانية والتى ت ت  ال رك  ال امس ضللللللللللللللل ن  ائ ة 
 .اليامعا  البريطانية

نشام مرك  إالقاضى مد اليانب االنيجي    /وفى أ د هاه ا جت اعا  نا ش الدكتور
من نوعه فى مصللللللر كال  نا ش انشللللللام برنام   مت صللللللث ألر ائ البي ة وعد األول

لالختراعا  العج ية وتسلللللللويقها وفى اجت اا اخر نا ش رئيس جامعة بنها اعداب برام  
نها فى مياال  الهندسللة وا  تصللاب وإبارل جديدل مشللتركة بين جامعة سللار  وجامعة ب

 .األع ال والطب البيطر  

وشللدب القاضللى عجى أه ية التبابل الطالبى بين اليامعتين وكال  تبابل اعهللام هي ة 
  .التدريس والشراكة فى ال شروعا  الب ثية

فينس امير   /كده الدكتورأو د ت ي   االجت اعا  رالتوافق بين اليامعتين وهاا ما 
 .ب رئيس جامعة سار  الا  ر ب رالتعاون مد جامعة بنها فى هاه ال ياال نائ

سللتر  عنه أرئيس جامعة بنها عن سللعابته ل ا  -السلليد القاضللى  /عرب الدكتورأ و د 
جة وما ت قق خاللها من أهداا ت دم الع جية التعجي يلة  هاه االجت اعا  ال تواصللللللللللللللل
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أعهللللللللام هي ة التدريس ك ا  والطالب ريامعة بنها وتسللللللللاه  فى رفد مسللللللللتو  مهارا 
أبد  عن سلللللعابته ل ا أباه ال سللللل ولين ريامعة سلللللار  من تر يب رالتعاون مد جامعة 

 .بنها وبالصورل الاهنية ليامعة بنها لد  اليانب البريطانى

وفى ال سللللللللام أ امت جامعة سللللللللار   ت  عشللللللللام رسلللللللل يا لرئيس جامعة بنها ومرافقه 
 .كجية الطب البيطر  الدكتور أو ن س ير األستاذ ال ساعد ر

ال دير  -مانيجوا مارك  /تقى امس رك  من الدكتورإلوجدير رالاكر ان القاضلللللللللللللللى 
مللدير الشلللللللللللللللراكللة الللدوليللة  -نللاجلل  بيرسللللللللللللللليتللال  /والللدكتور، (PGT)التنتيللا  لبرام  

  ،األسلللللللللللللللتللاذ ركجيللة الهنللدسللللللللللللللللة رللاليللامعللة -برشللللللللللللللللانللت كي للار  /والللدكتور ،رللاليللامعللة
رئيس  سلل  ركجية  -عجى مباشللر  /توروالدك ،مدير التطوير -شلليرز اسلليتن  /والدكتور

 .نائب رئيس اليامعة لجش ون الدولية -مير  أفينس  /والدكتور ،الطب البيطر  


