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 نينغشيا وجامعت بنها جامعت بين جديدة تفاقيتإ

 الصينيت

رئيس جامعة  - السيد يوسف القاضى/ إستقبل الدكتور
الصينية برئاسة تيان جوين  نينغشيا من جامعة بنيا وفدا  

جمال / ائب رئيس الجامعة وبحضور الدكتورن - تشانغ
نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية  - سماعيلإ

البيئة وعمداء كميات الزراعة والطب البشرى وعدد من 
وكالء الكميات ومن الجانب الصينى نائبة المركز الصينى العربى لنقل التكنولوجيا وعدد 

تفاقية بين إك بمكتبو بالجامعة حيث تم توقيع األساتذة وكبار المسئولين بالجامعة وذل من
جامعة بنيا وجامعة نينغشيا الصينية لمتعاون فى مجاالت التبادل الطالبى والبحث العممى 

                                                                    .والمشاريع البحثية
السيد القاضى بما تقدمو الجامعات الصينية لطالب جامعة بنيا من منح / وأشاد الدكتور

لى زيادة إن جامعة بنيا سعت أ»ام بأبحاث عممية مشتركة قائالوتبادل لموفود الطالبية والقي
    «ةتاحيا عمى جامعات العالم المختمفطار انفإنية فى بينيا وبين الجامعات الصيالتعاون 

الكبيرة ن الجامعة تتمتع بعالقات قوية مع عدد من الجامعات الصينية أقاضى وقال ال 
ين وحصمت الجامعة من تفاقيات لمتعاون مع الجامعات فى الصإ 7والتى نتج عنيا توقيع 

منحة منيا  21منحة دراسية لطالبيا تم تنفيذ  111كثر من أتفاقيات عمى خالل ىذه اإل
اتفاقيات خالل فعاليات  4كما تم توقيع  قية المنح تباعا  ستفادة من بىذا العام وسيتم اإل

كتوبر الماضى المؤتمر الصينى المصرى الثانى الذى عقد فى جامعة بنيا خالل شير أ
                                                   تفاقية الثانية عشر.واليوم تم توقيع اإل

نو خالل المؤتمر الصينى المصرى الثانى قدم رئيس جامعة وسط أكد رئيس جامعة بنيا أو 
كما قدم رئيس جامعة بكين  ةامنح دراسية لما بعد الدكتور  4بينج عدد / كتورالصين الد

أننا نرحب فى أى وقت  مضيفا   اةمنحة دراسية لما بعد الدكتور  2د سونج عد/ الدكتور
 .بمزيد من التعاون وفرص الشراكة والتبادل الطالبى مع الجامعات الصينية
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من  طالبا  15سط الصين إلستضافة نو تمقى دعوة من جامعة و أالقاضى / ضاف الدكتورأو 
سابيع لمتدريب أ 3لزيارة جامعة وسط الصين لمدة  سين لمغة الصينيةار جامعة بنيا الد

ستضافة الطالب إل يضا  أينية كما ارسمت جامعة بكين دعوة والتعرف عمى الثقافة الص
 .المتفوقين فى دراسة المغة الصينية لزيارتيا

فود من جامعات صينية مختمفة لمدة اسبوعين لتعمم و  3وبدروىا استقبمت جامعة بنيا 
دراستيم بالجامعة لتعمم المغة العربية  صينيا   طالبا   36المغة العربية كما أنيى أكثر من 

 .وحصموا عمى شياداتيم من مركز تعميم المغات بجامعة بنيا
ك ذل القاضى بالعالقات السياسية المتميزة بين مصر والصين ودلل عمى/ وأشاد الدكتور

لى الصين والتى تجنى جامعة بنيا إعبدالفتاح السيسى / ات التى قام بيا الرئيسبالزيار 
نشاء المركز إيا وبين الجامعات الصينية ومنيا ثمارىا بزيادة التعاون بين

     .بجامعة بنيا لزيادة أوجو التعاون بين الجامعات الصينية والمصرية المصرى  الصينى
نينغشيا الصينية فى جامعة بنيا ىو   الوفد الكبير من جامعةن وجود ىذا أوقال القاضى 

عتبارىما أصحاب إى تضرب بجذورىا فى عمق التاريخ بدليل عمى عمق ىذه العالقات الت
                                                              .أقدم حضارتين فى التاريخ

مجاالت عمى مدى عام وأشار القاضى لما حققتو جامعة بنيا من نجاحات فى مختمف ال
تفاقيات التى تم ى العالم من خالل عدد كبير من اإلنفتاح عمىم نتائجو اإلأكامل كان من 

ت العممية والبحثية وىو توقيعيا بين الجامعة وعدد من جامعات العالم فى مختمف المجاال
تحقيقيا لمكانة عممية وبحثية متقدمة فى األونة األخيرة حيث احتمت لى تميزىا و إما أدى 

الجامعة المركز الخامس عمى الجامعات المصرية فى تصنيف ويب ماتريكس وكذلك 
                                  .فى البحث العممى بتصنيف سكوبس 625المركز رقم 

     
 


