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 :ببلتهنئت يتقدم بنهب جبهعت هجلش

 عوبلاأل ريبدة في الثبني ببلوركز الفبئز بنهب هندصت لفريق

 الجبهعبث هضتىي علي األول ببلوركز الفبئز والتقىين القيبس ولوركز

 - المغربي حسين/ الدكتور برئاسة بنيا جامعة مجمس قدم
 عبدالحميم عالء/ الدكتور وحضور الجامعة رئيس بعمل القائم

 كمية لفريق التينئة الجامعة، كميات وعمداء القميوبية محافظ -
 لريادة معاً  مسابقة فى الثاني بالمركز الفائز بنيا ىندسة

 ونظميا مريكيةاأل بالجامعة أقيمت والتي المجتمعية األعمال
 شركة من وبدعم مريكيةاأل بالجامعة جيرىارت جون مركز
 .سافوال
 المصرية الجامعات مختمف من فريق 33 فييا شارك المسابقة أن المغربي/ الدكتور وقال

 اليندسة كمية وفريق ولاأل المركز عمى زويل جامعة فريق وحصل والخاصة الحكومية
 الثاني بالمركز الفائز بنيا ىندسة مشروع أن مشيراً  الثانى، المركز عمى ببنيا
«Electrical power generation using small scale gasifier-engine unit»  

 العضوية المخمفات من الحيوى الغاز دوقو  إلنتاج متكاممة وحدة ختياروا   تصميم لىإ ييدف
 البيئة لمشكمتي حل يقدم وبذلك والحرارية الكيربية الطاقة نتاجإل المنتج الغاز استخدام ثم

 .مصر في والطاقة
/ الدكتور وعميدىا بنيا ىندسة ولكمية الفريق ألعضاء التينئة المغربي/ الدكتور وقدم 

 الدعم كل ستقدم الجامعة أن عمي مؤكداً  الفوز، بيذا سعادتو عن وأعرب سميمان عارف
 الجامعات من كبير عدد نافس والذي عاليًا، بنيا جامعة اسم رفع الذي الفريق ليذا

 وطالبات طالب إمكانيات في الكاممة ثقتو عنمعرباً  المسابقة، ىذه في المشاركة المصرية
 .بنيا جامعة

 األول بالمركز لفوزه بنيا لجامعة التابع والتقويم القياس لمركز التينئة المجمس قدم كما
 .المصرية الجامعات مراكز مستوي عمي
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 عن أعمنت قد كانت العالي التعميم تطوير مشروعات وحدة أن المغربي/ الدكتور وقال
 بالجامعات والتقويم القياس مراكز لمديري الثانى الممتقى فى القياس مراكز تصنيف

 .األول بالمركز بنيا جامعة مركز وفاز المصرية،
 عبداهلل عزهولمدكتورة/  والتقويم القياس بمركز العاممين جميع ليإ بالشكر المغربي وتوجو 
 المتواصل لدعميا الكميو عميد - الرباط عبير/ ولمدكتوره األداب ولكمية المركز مدير -

 بما وتصحيحيا االمتحانات وتقويم قياس معايير بتطبيق ميتمة الجامعة أن مشيراً  لممركز
 .المادية والتكمفة الجيد وتقميل األخطاء تجنب في يساىم


