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رئيس جامعة بنها: نبحث إنشااااااااااا     امعة 
 ألهليااااة  ااااور    ع بر  نلااااج  ع       م  

    ديدة

رئيس جامعة بنها، أنه  -جمال السعععععع د  /أكد الدكتور
قد تم وضععععة عمة لمس لماععععتثمار األمثس لونلععععاءال والم ان  ال دلدا ع  أر  ال امعة 
بمدلنة العبور، مل ًرا إل  أنه ي ري حاليا درااة نقس بعض البرامج ال دلدا بنظام السالال 

 المعتمدا لخدمة العملية التعليمية.

ا تلعععععععا س ل نة مو ليادال جامعة بنها السعععععععابقة وال الية  وأشعععععععار السعععععععع د إل  أنه تم إي عععععععً
الاععععععتإلمال اتجراءال المشمة تنلععععععاء ال امعة األ لية ال دلدا بالعبور، ماكًدا أ  ال امعة 

 األ لية المزمة إنلاؤ ا اتإلو  مملوكة بالإلامس ل امعة بنها ال اومية وغ ر  ادعة للربح.

نا نسععععععععتهد  مو إنلععععععععاء  ة  ال امعة األ لية تقديم عدمة تعليمية وعقا لمعال ر وأضععععععععا  أن
ال ودا الدولية وبتإللفة منااعع ة، ومو المقرر أ  ت ععم ال امعة ال دلدا تخ عع ععال وكليال 

 غ ر نممية مرت مة بسوق العمس.

م وأوضح رئيس جامعة بنها أ  ل نة مو الم لس األلل  لل امعال الخاصة واأل لية اتقو 
ا بزيععارا منلععععععععععععععععال ال ععامعععة بععالعبور للتععمكععد مو ااعععععععععععععععتإلمععال اتجراءال المشمععة تمه ععدا  قري ععً

 الات دار القرار ال مهوري بإنلاء جامعة بنها األ لية بمدلنة العبور.

مو جان ه قال الدكتور حسع و المررب  نائ  رئيس ال امعة للعنو  التعليم والمم ، إنه تم 
مداء جامعة بنها ع  أر  ال امعة بالعبور بهد  اطمع لقد ألول مرا اجتماع م لس ل

لمداء الإلليال لل  ما جرى ااععععتإلماله مو منلعععععل ال امعة ومناقلععععة ااععععترملها بال ععععورا 
 المناا ة ع  أارع وقت مماو.
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وأضعععععا  المررب  أ  ال امعة قد وضععععععت إطار مااعععععسععععع  شعععععامس ل مية برام ها ال دلدا 
ال امعة بها برامج جدية تلب  االت ا ال ال دلثة لخدمة اعععععععععععععععوق العمس، ملععععععععععععععع را إل  أ  

وتتواك  مة تموير التعليم ماكدا أننا نسعععععععععععععععع  حاليا إل  التماد  ة  البرامج دولًيا و ل اق 
المم  الواعدلو بها، وكةلك االاععععععععتفادا مو منلعععععععععل ال امعة ال دلدا بالعبور ع  درااععععععععة 

 البرامج ال دلدا.


