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نة  مدي ها ب ماع لعمداء جامعة بن فى أول اجت
فرع دولي لجااامعااة بنهااا ض ى أر   :العبور
 العبور

قرر مجلس عمداء جامعة بنها في اجتماعه المنعقد 
القائم بعمل رئمس  - حسةةةةةمغ الم ر ي /بأرض الجامعة بمدينة العبور برئاسةةةةةة الد تور

سةةةةةةةةةتيا   مغ رض الجامعة بالعبور ةاإلأفي  الجامعة إنشةةةةةةةةةاء اليرل الدةلي لجامعة بنها
منمة محد   طار عام ةخطة عمل ةأخرى ز إالمنشةةأا التي  م اتنتهاء منها مو ة ةةو 

 فدانا. ٩٢تستكمال باقي اتنشاءاا علي أرض الجامعة بالعبور ةالبال ة 

هذا ةقد صةةةةةةةةةر  الد تور الم ر ي ال الهد  الرئمسةةةةةةةةةي مغ اجتمال العبور هو اط ل 
عمداء الكلماا على ما م اسةةتكماله مغ منشةةأا الجامعة ةمناقشةةة اسةةت  لها بال ةةور  

ء الموافقاا علي انشةةةةةةةاء  لماا ال ةةةةةةةمدلة المناسةةةةةةةبة فى اسةةةةةةةرل ةق  مم غ فى  ةةةةةةةو 
 ةالع ج الطبمعي ةالتر مة الريا مة بناا.

ةأ ةةةةةةةةةا  أل ا ار  جامعة بنها  عمل جاهد  تسةةةةةةةةةت  ل أرض الجامعة بمدينة العبور 
، مضةةةميا أنه  م اتنتهاء  قريبا مغ انشةةةاء ٢٠٠٨ةالتي خ ةةة ةةةتها الدةلة لها في عام 

 ٨متر ةيضةةةةةةةم  ٢٨٠٠هاء مغ انشةةةةةةةاء سةةةةةةةور بطول ،  ما  م اتنتمبني ا اري  علممي
 بواباا يحمط ب امل أرض الجامعة.

هذا ةقد قرر مجلس عمداء بنها  يعمل  ةر لجنة المنشةةةةةةةةةةةةوا الجامعمة ةانشةةةةةةةةةةةةاء لجنة 
أكا يممة لدراسةةة البدء فى عد  مغ البراما الدةلمة مغ خ ل الشةةراكة ةالتوأمة مو عد  

 ر عمداء الكلماا ةمستشاري رئمس الجامعة.، جاء ذلك بحضو مغ الجامعاا الدةلمة
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ةقدم الد تور الم ر ي الشةةةةةة ر قما اا الجامعة السةةةةةةابقمغ مغ ر سةةةةةةاء الجامعة ةنوابهم 
ةات ار  الهندسةةةةمة بالجامعة ة ذلك جممو فرع العمل الهندسةةةةمة الذيغ بذلوا جهدا ممم ا 

 .ةحتي اتل ٢٠٠٨ةعملوا بجديه متواصله منذ  خ مص ارض العبور عام 

ةمغ جانبهم أكد عمداء  لماا الجامعة أل جامعة بنها مؤهلة ألل   ةةةةب  مغ أفضةةةةل 
م مغ خ ل ٢٠٢٥الجامعاا على مستوي م ر ةالشرع األةسط ةأفريقما بحلول عام 

العمل ةفق المعايمر الدةلمة في التعلمم، مشةةةد يغ الي أهممة إنشةةةاء  ةةةراكاا  ةلمة مو 
مممة جديد  متمم   ةحدةث طير  انشةةةةةةةةةائمة ةزيا   الجامعاا المتقدمة ةفت  مجاتا  عل

 الموار  الذا مة بالجامعة.


