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ها األول علي  جامعة بن ياس والتقويم ب مركز الق
 الجامعات المصرية

أعلن المركز القومي للقياااااااقو ماللقوبع اللاااااااق   لو ااااااا   
مشاااااااااارمعقت ليوبر الليليع اليقلي عويا   الليليع اليقلي مال عن اليلمي عن ل اااااااااا ي  
مراكز القيقو ماللقوبع  قلجقميقت الم ااااااااااااااربز   ين سقو مركز القيقو ماللقوبع اللق   

ربز  عي مق سقو لجقميز ع هق في المركز األمل علي مساااااااااالوج مراكز الجقميقت الم اااااااااا
 مركز سقميز الم يق في المركز الثقني مالفيوم في المركز الثقلن.

مقااااقلاااار الاااا كلو د عزد ع اااا ا ماااا ور مركز القيااااقو ماللقوبع  جااااقميااااز ع هااااق أ  م اااا   
مشرمعقت ليوبر الليليع اليقلي كقنر ق  أعل ر أمس عن ل  ي  مراكز القيقو فى 
الجلساااز األملى من المللقى الثقنى لم ورج مراكز القيقو ماللقوبع  قلجقميقت الم اااربز 

 مالم يق   جقميز عين شمس.
أ  ل اااااااااا ي  اااو مراكز القيقو  قلجقميقت الم ااااااااااربز سقو مفقق لميقوير  مأضااااااااااقفر

معااا اد ممي ماا ج نشااااااااااااااار مقاااقفااز ليوبر ن ع لقوبع الي   ما ملعاااقنااقت ممقومااقت 
مملق يز مراكز القيقو ماللقوبع مم ج لق يع ال عع الف ى مل قال الخ رات  مشااااااااااااير  الي 

مم  ات القيقو ماللقوبع  قلجقميقت قيقم خ راو المركز  يمل يبق ات لقيقو أااو مراكز 
الم ربه لملق يز ا نشيز ماللأك  من اسلمرا  اليمل ملق يع ال عع الف ى مإنشقو ققع   

 عيقنقت مقيقو امر ممراما مشرمعقت الليوبر.
ممن سقن ه لوسه ال كلو   ساااااين المارقي الققمع  يمل  ميس سقميه ع هق  قلشااااا ر الي 

و ماللقوبع  قلجقميز  مشااااااااااااااايرات أ  الجقميز مهلمز علي ي  سمي  اليقملين  مركز القيق
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ميقوير قيقو ملقوبع ا ملعقنقت مل اااااااااعيعهق  مق يساااااااااقمع في لج   األخيقو ملقليل 
 الجه  ماللكلفز المقايز.

ماا ا مقاا  اعلن الاا كلو  المارقي انااه لماار الموافقااز على اعع مشااااااااااااااارم  ساا واا  ل  و  
ال  س يه لليوبر عمليقت الل اااااااااعي   ٢٠٠ا ساااااااااحلز مالل اااااااااعي  ا لكلرمني  قيمز 

 ا لكلرمني  قلجقميز.
 


