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 تعقيبًا علي تولي مصر رئاسة االتحاد االفريقي
المغربي: سننننننلعمج علي بر  ددبر ع د م  .. 

 الطال  األفارقة بجامعة بلها

القائم بع ل رئبس  -حسييييييييبي ال   ب   /طالب الدكتور
جامعة بنها بالع ل عل  زيادة أعددا الطالب الوافديي بالجامعة وع ض امكانبات جامعة 

ب أكب  عدد مي بنها ال ادية والبشيي ية وب امجها الدراةييبة ف  الدوف اقف يقبة ب ا يهدذ لج 
الطالب األفارقة، خاصييييية بعد موافقة ال جلس األعلا للجامعات عل   البد الدد األدنا 

 .لقبوف الطالب الوافديي بالجامعات ال ص ية ب ا يتالئم مع النظم التعلب بة بالدوف األخ ى 

جاء ذلك خالف   أةيييييي  مجلس لييييييوول التعلبم والطالب بالجامعة بدلييييييور وكالء ال لبات، 
يعد ف صة  2019 ًا أل  ول  ال ئبس عبد اللتاح السبسا رئاةة اق داد اإلف يق  لعام مشب

 .للتواجد العل   ال ص ي ف  كل الدوف اقف يقب  الت    بطنا بها عالقات  ارياب  مت بزة

ومي جهة أخ ي ليييدد ال   ب  عل  ةييي عة اعالل النتائا النهائبة قمتدانات نصييي  العام، 
قةيييييييييييييييبوص القادم كدد أقصييييييييييييييي  لل لبات الت  لم  نته  مي اعالل نتائا حبث حدد نهاية ا

 .اقمتدانات بها

وأضييييييييياذ أل اةيييييييييت ا بجبات التدريس الدديرة  عت د عل  دما ط   التدريس ال اتللة وك ا 
دما أنواص التقببم ال تعييددة بدبييث ق نعت ييد عل  ط يقيية بعبنهييا ونت   ال ييل ف ييل ا جييا  ليي  

ببعة كل مادة  دريسيييييييبة، مشيييييييب ًا أل أوف  وصيييييييبة ل       طوي  م بزا   وعبوب  حسيييييييب ط
التعلبم العييال  اليي ي نظ تيي  جييامعيية بنهييا ف  ينيياي  ال يياضييييييييييييييي   و اعييادة النظ  ف  اللوائ  
والتشييييييييييييييي يعييات الايياصيييييييييييييييية بييالتعلبم العييال  ب ييا يييدعم الع لبيية التعلب بيية والبدربيية و طوي  

 .ارات الق ل الواحد والعش يياةت ا بجبات التعلبم والتعلم قعداد الطالب ل ه
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وطالب ال   ب  با ااذ كافة اقج اءات واقةييييييييييييييتعدادات الالزمة لتبسييييييييييييييب  اج اء اقمتدال 
كلبة طب  20مارس القادم لطالب طب بنها وطالب  7ال وحد "أول قيي" وال ي ةييييبج ي 

 ع ب   بشيييييي ي عل  مسييييييتوي الج هورية ، مشييييييب ًا أل اقمتدال يعد اختبارًا ل دى جا زيت  و 
 علا باق  ال لبات فا مص  ل واكبة الت بب ات العال بة.


