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شرررررررررجامرر بنهابورربنكرر بناررربب ا  ارر با   ررب  ب
با رر رر رر  ررررررررررج رراب بان رر رررررب  ب رررررلمررس ا رررررل  ررا

ببب    شفيبتبا  بنعي 

:با  شرررب ا با     عي ب  جباس رررب ب  با  ررركهل
بتا ي با خلنبتبا صحي بب   ش ابنارببا  بنك ب

ب:با    شفيبتبا  بنعي بمصببا خلن با صحي ب ثق با  وا اب هرببنال ل دمل يب

رئيس جامعة بنها، ونادية حسععععععنن، ام م ساة ملبععععععسععععععة ال ن    ،جمال السععععععع د وقع الدكتور
ابعععععععععععععت اويجية لتجه ز ووورزد األجهزة البرمة مقامة ا    قسعععععععععععع    التجاري الدولن، شععععععععععععع ا ة

حضعععععععانا  حدطوة ومتطورة للمبال الم تسععععععع زم لمسعععععععتةعععععععب  بنها الجامعن ل دمة موامنن  
 القل وبية ومحافظا  الدلتا.

جاء ذل  لحضعععععععور الدكتور سادل سدوي ورز  البعععععععحة اةبععععععع ا ورئيس لجنة ونمية موارد 
لدكتور هانن ضعععععاحن نق ه المهندبععععع م وورز  النق  األبععععع ا  مسعععععتةعععععايا  بنها الجام ية وا

وسضعععععععععععو اللجنة والدكتور حسععععععععععع م الم  ب  نائه رئيس الجامعة لةععععععععععع و  التعلي  والطب  
والدكتور مبعطب  القاضع  سم د كلية الطه والمهندش شع زل السعع د مدط  ملبعسعة ال ن   

كبء كلية الطه والدكتور  التجارى الدول  والدكتورة رندا مبعععععععععععطب  والدكتور محمد جودة و 
حسععععنن س دال حمم األبععععتاذ المتب ا لبلية الطه وسضععععو لجنة ونمية الموارد والدكتور احمد  
طوبععا األبععتاذ لبلية الطه ومنسععا لجنة ونمية موارد المسععتةععايا  الجام ية ودطنا بععليما  

لتجارى م طط اول ب امج ملبعععععععععععسعععععععععععة ال ن  التجارى الدول  ورزاد اب ا ي  مدط  ف   ال ن  ا
 الدول  ب نها

وقال الدكتور جمال السعععععععععع د، رئيس جامعة بنها  ة  الجامعة و حه لب  ممادرا  المجتمع  
المدنن لتنمية موارد وخدما  مستةايا  بنها الجام ية، ملكًدا ا  المةاركة المجتم ية هن  
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حج  األبعععععععععاش فن وقدي  خدمة  عععععععععحية ةئقة للمت ددطم سل  المسعععععععععتةعععععععععبن التن ة و دة  
 قل وبية فقط، ب  و دة محافظا  الدلتا المجاورة.ال

 ما اوضععععس السععععع د ا  التعاو  طتضععععمم وورزد ملبععععسععععة ال ن  التجاري اجهزة حدطوة لقسعععع  
الحضععععانا  الجدطد لالمسععععتةععععبن الجامعن فن ةمار مجهودا  الجامعة مع المجتمع المدنن  

له  ا  التن ومد طد العو  لتحس م ال دمة، خا ة فيما طتعلا ب ساية األمبال، م حما لب  ا
 للجامعة لتحس م ال دما  المقدمة للمت ددطم سل  المستةايا  الجام ية.

مم جعانمع ق قعال العدكتور سعادل سعدوي، ورز  البععععععععععععععحعة األبعععععععععععععع ا ورئيس لجنعة ونميعة موارد 
مسعععععتةعععععايا  جامعة بنها ، ة  المسعععععتةعععععايا  الجام ية وعد سبعععععه ال دمة البعععععحية سل  

وملك  مم خ  ا  وكباءا  وابععاو ة وكمبانيا  سلمية وسملية، ح     مسععتوى الجمهورزة، لما
 وعد ال ك زة األبابية لتقدي  ال دمة البحية لم تلا انحاء الجمهورزة.

واشعععععععار سدوي ةل  ا  ملبعععععععسعععععععا  المجتمع المدنن وعد شععععععع زًبا ابعععععععابعععععععًيا فن ونمية موارد 
تجاري الدولن هو وطوز  قسعع  المسععتةععب ، ةفًتا ةل  ا  لا ورة الةعع ا ة مع ملبععسععة ال ن  ال

الحضععععععانا  الجدطد لالمسععععععتةععععععبن، لح   يبو  القسعععععع  هو األحد  سل  مسععععععتوى الدلتا فن 
 مجال حضانا  األمبال فن ةمار التكام  ب م الجامعة وملبسا  المجتمع المدنن.

واضععععان هانن ضععععاحن نق ه المهندبعععع م وورز  النق  األبعععع ا ، ا  ب وووكول التعاو  مع  
  التجاري الدولن خطوة فن مةعععوار األلا م   لتنمية موراد مسعععتةعععايا  بنها  ملبعععسعععة ال ن 

الجام ية، موضععععحا ا  اةهتماة لالطب  المبعععع ي هو مسععععتق   مبعععع ، ول ا يجه سل  ك   
 ملبسا  الدولة العم  سل  رفعة المنةآ  البحية ومنها مستةب  بنها الجامعن.

اري الدولن، ة  الةعع ا ة مع جامعة بنها  بدوره قال شعع زل السععع د، مدط  ملبععسععة ال ن  التج 
  %1.5وأون فن ةمار فن جهود الملبعععسعععة لبروقاء لبعععحة الطب  التن خبععع  لها ال ن  

ساًما، موجًها الةعععععععب  ةل  لجنة   18مم ارباح  بعععععععنوًزا ل دمة األمبال مم سم  طوة وحت  
 ط ية لالمستةب .ونمية الموارد لمستةايا  جامعة بنها سل  دورها فن اةروقاء لال دمة ال
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ط ك  ا  التعاو  ب م جامعة بنها وال ن  التجارى الدول  طتضععععمم وزوزد المسععععتةععععبن لاجهزة  
ابععععع ة للعناية الم كزة لابعععععت مال   10حضعععععانة و  40وةععععع    قسععععع  الحضعععععانا  الجدطد لطاقة 
جهار متالعة ح وزة   20اجهزة ونبس  عععععناس  و  6المسعععععتةعععععبن للحاة  الح جة للمبال و 

جهار سبج ضععععوئ  لعبج البععععب اء سند األمبال و   ها مم   25نعاش قله و اجهزة ا 5و 
 التجه زا  الط ية


