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منحة صينية لطالب الجامعة 21 ألول فى تاريخ جامعة بنها  

 

 

منحة لطالبيا  21نشائيا حصمت جامعة بنيا عمى ألول مرة منذ إ
لتى تسممتيا جامعة من أربع جامعات صينية جاءت ىذه المنح ا

رئيس الجامعة لمصين  -بنيا بالفعل كإحدى ثمار زيارة الدكتور/ السيد يوسف القاضى 
ات الصينية تفاقيات بين جامعة بنيا وعدد من الجامعؤخرا والتى وقع خالليا عدد من اإلم

 يا وجامعة ووىان وجامعة وسط الصين.ومنيا ىوازونج لمعموم وىاربين لمتكنولوج

 تقريرا   الماضى الثالثاء رئيس الجامعة قد تمقى -القاضى وكان الدكتور/ السيد يوسف 
ن جامعة بنيا والجامعات الصينية أكد منسق العالقات بي -نيائيا من الدكتور/ حازم عميوة 

 .لى الصينالخاصة بالمنح وتأشيرات الدخول إ ل الخطابات الرسميةنو تسمم بالفعخاللو أ

وقال الدكتور/ القاضى أن حصول جامعة بنيا عمى ىذا العدد من المنح الدراسية جاء 
تأكيدا   لمعالقات المصرية الصينية المتميزة والراسخة والتى عممت القيادة السياسية فى 
مصر عمى اإلىتمام وتطويرىا عندما أعادت ر سم مالمح السياسة الخارجية المصرية 
  باإلتجاه شرقا.                                                                       

وقال القاضى أننا نجحنا فى الحصول عمى منح دراسية لطالب بنيا فى المجاالت 
اليندسية حيث حصمت كمية اليندسة بشبرا عمى 4 منح و كمية ىندسة بنيا عمى منحتين 
وتم إختيار الطالب/ محمد أحمد أحمد ومحمد سعيد عبد المطيف وأحمد محمد ر ضا 
لمدراسة بجامعة ووىان والطالب/ عمرو منير عبد العميم لمدراسة بجامعة ىاربين 
لمتكنولوجيا كما قدمت جامعة ىاربين منحتين لمدراسة بيا لمطالبين محمد صالح ومحمد 

الطاىر سالم من ىندسة بنيا لمدراسة فى نفس الجامعة.                                 
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كما قدمت جامعة وسط الصين 5 منح 4 لكمية الزراعة فازت بيا الطالبة/ سالمة حسن 
شفيق والطالبة/ إيناس ابوالنصر ىاشم والطالبة/ زكية عبد المطيف وريماح صبحى عطية 
وفاطمة رجب يونس من كمية الطب البيطرى كما قدمت جامعة ىوازونج لمعموم منحة 
  واحدة لمطالب/ محمد احمد عثمان من كمية الطب.                                     

وأعرب القاضى عن أمنياتو لطالب بنيا بالتوفيق فى ميمتيم الدراسية فى الصين 
قائال»أثق فى أن طالب بنيا الذين يعدون سفراء لمصر فى الصين سوف يحققون نتائج 

باىرة وسوف يحظون بإىتمام أساتذتيم فى الجامعات الصينية العريقة والعمالقة«.        
      
 


