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 يتحاد األوروبلبرنامج اإل  الرابع   ليات اليىمفي فعا  جامعة بنها تشارك

 Erasmus+  

 

 

في إطار تفعيل العالقات والشراكات الدولية لجامعة 
بنها وتحت رعاية معالي األستاذ الدكتور/ السيد 
يوسف القاضي - رئيس الجامعة و األستاذ الدكتور/ 
هشام  أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون 
الدراسات العميا والبحوث تشارك جامعة بنها بوفد 

برئاسة األستاذ الدكتور / غازي راتب عصاصه مستشار رئيس الجامعة لتكنولو جيا 
المعمومات و لمعالقات الدولية  ، و األستاذ الدكتور / حنان الطوبجي خبير  ومدير وحدة 
الجودة بكمية الهندسة بشبرا ،    و األستاذ الدكتور / إيهاب الزغبي ، و الدكتور/ أيمن 
سمير فريد  و الدكتور/ محمود عبدالغفار من كمية الطب البيطري و الدكتور / محمود 
مصطفي الهباق من كمية الزراعة في اليوم الوطني  الر ابع التعريفي ببرنامج اإلتحاد 
 األوروبي لمتعميم العالى
The 4th   National   Erasmus+ Day 

والذي عقد يوم األثنين  الرابع من ديسمبر 3122 والخاص بتطوير التعميم العالي وتفعيل 
الشراكات بين الجامعات المصرية واألوربية من خالل المشروعات المشتركة ومنح الحراك 
 من حيث آليات المشاركة والتطبيق والتي تدعم التبادل الثقافي والعممي بين المؤسسات    

  عمى مختمف المستويات.              
وذلك بحضور  السيد األستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعميم العالي والسفير/ إيفان 
 سوركوش - سفير اإلتحاد األوروبي بجمهورية مصر العر بية.
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 هذا وقد تم مناقشة مجاالت المقترحات  مع األستاذ الدكتور/ ياسر الشايب رئيس برنامج 
   Erasmus+ 

 في مصر و المهندس/ كريم حمدي - نائب رئيس البرنامج ، كما تم أيضا                  
الموافقة المبدئية عمى عقد ندوة تعريفية بجامعة بنها لمناقشة مجاالت التعاون المشترك لمتقدم 
بمقترحات  مع جامعة القاهرة وجامعة حموان وجامعة السادات  والجامعة الصينية والجامعة 
الروسية. كما تم لقاء ومناقشة أوجه التعاون مع  األستاذ الدكتور / شريف فخري عبد النبي - 
رئيس الجامعة الروسية و األستاذ الدكتور/ عصام خميفة - نائب رئيس الجامعة الصينية و 
األستاذ الدكتور/ أبوبكر محي الدين - نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العميا و 
األستاذ الدكتور/ محمد أنور كامل راضي  - وكيل هندسة حموان لشئون التعميم والطالب 
والعديد من ممثمي الجامعات المصرية و السيد نائب مدير ورئيس فريق عمل التعميم العالي 
   بالوكالة األمريكية لمتنمية الدو لية    آرثر أكوستا                                           
.(Arthur Acosta)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


