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 :فى أول حضووووووووو ا قليوبفة اقجدي   و  اق و  و 
  ترأس اجتلبع م دس جبمع  بنهب «اقسعي »

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسةةةةةةةةةةةةة الد ت    
جمةا  العةةةةةةةةةةةةةةعةةد،  ئيس الجةامعةة،    ةةةةةةةةةةةةةة   الل ا  
عبةةةةدال مةةةةةد الهجةةةةال، م ةةةةالد القلة  يةةةةة،  الةةةةد ت    

 عةةةةةةةةب المار  ، يائا  ئيس الجامعة لتةةةةةةةل ل التعليء  الليا  عمدا  ال ليا    ع ةةةةةةةا  
 المجلس.

لتهنئة باسةةةةةةةةةء مجلس جامعة بنها لل ا   اسةةةةةةةةةتهر العةةةةةةةةةعةد  ئاسةةةةةةةةةته لمجلس الجامعة بتقد ء ا
عبدال مةد الهجال، م الد القلة  ية، على منصةهه الجددد متمنيا له  ر الت لة   العةداف ل  

 مهمته الجدددة  للقلة  ية ل  عهده  ر تقدم  ازفها .

كما  جه  ئيس الجامعة التةةةةةةةةةرر للد ت   عي  عبدال ليء، م الد القلة  ية العةةةةةةةةةاب ، على 
 عا يه المثمر مع الجامعة خي  لترة ت ليه المعئ لية.جه فه  ت 

  كد الد ت   العةةةةةةةةةةةةةعةد  ل جامعة بنها برر لمرايياتها  علمائها  خبرائها   ا ثةها ل  خدمة  
 م الظة القلة  ية   جهزتها التنفةذ ة  المتر عا  الت  تقام على   ض القلة  ية.

 ه مجلس جامعة بنها مل دا  ل العيقة مب جايهه،  عرا الل ا  الهجال عب سةةعافته ب  ةة  
بةب الم الظة  الجامعة  طةدة،  تعتبر الجامعة ه  بةت الخبرة له،ا متةدا بالد   التعليم   
 المجتمع  للجامعة  ما تقدمه مب اسةةةةةةةةةةةةةتتةةةةةةةةةةةةةا ا  لنية  خدما  مجتم ية لتقد ء  ل ةةةةةةةةةةةةةر 

 الخدما  للم اطنةب.

ة لتقد ء  ر الدعء لجامعة بنها مب  جر    شةةةةةةةةةا  م الد القلة  ية للى  ل الم الظة معةةةةةةةةةتعد
 تقد ء  سالتها العلمية  الخدمية ألبنا    هال  م الظة القلة  ية.
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ل  سةةةةةيال متصةةةةةر، اسةةةةةتعرض العةةةةةعةد خي  الجتمار تقرفر زفا ته للمتةةةةةا  ته ل   عما   
 الت  عقد  بالعاصةةةةةةةةمة   2019الملتمر الخامس عتةةةةةةةةر للقمة الد لية     التعليء العال  

 90د ة ية فله   يظمته  زا ة الم ا ف الهتةرفة  التت ه  ئيس جمه  فة الهند  شةا ف هيه الهن 
 ف لة على معت ى العالء.

 قدم الد ت   العةةةةةةةةةةةعةد ألع ةةةةةةةةةةةا  مجلس الجامعة تقرفرا عب  هء األعما   ا يجازا  الت  
 ما  شةةهدتها الجامعة ل  مختلا القلاعا  منذ ت ليه المعةةئ لية ل  شةةهر ما ض الما ةةى، 

اسةةةةةةتعرض خي  الجلعةةةةةةة يتائع  صةةةةةة   الجامعة على المر ز الثال  ل  معةةةةةةابقة تل فر  
العتةةةةةةةةةة ائيا   الت  عقد  بةب الجامعا  المصةةةةةةةةةةرفة، ل  لطا  ت جةها   ئيس الجمه  فة  

 بتفعةر الد   المجتمع  للجامعا  لدعء  تنمية القري  المناط  العت ائية.

يا  التى يفذها قلار خدمة المجتمع  تنمية البةئة   قا  العةةةةعةد لل معةةةةابقة تل فر العتةةةة ائ 
بالجامعة بالتعا ل مع األجهزة التنفةذ ة بالقلة  ية بقرفة  فر لرسةةةةةةةةةةةةةيس مل دا  ل تصةةةةةةةةةةةةةعةد  

مراكز ل  المعةةةةةةةةةةابقة  عد ايجازا  بةرا للجامعة، م جها التةةةةةةةةةةرر لجميع   3جامعة بنها أل   
عدفا مب المجال   القلاعا   المتةةةةةةةةةةةةةا  ةب ل   عما  مهاف ة تل فر القرفة الت  شةةةةةةةةةةةةةملت

 المختلفة الت  تهدف لخدمة اهالى القرفة.

 اسةةةةةةةتعرض  ئيس الجامعة    ةةةةةةةا  صةةةةةةة    لية الز اعة بمتةةةةةةةتهر على جائزة الملسةةةةةةةعةةةةةةةة 
ال ر مية المتمةزة لئة ال ليا  تقددًرا للجه ف الفعالة  المتةةةةةةةةةةةةا  ة ا  جابية  ال صةةةةةةةةةةةة   للى 

فة ل  الد  ة األ لى لجائزة مصةةةةةةةةر للتمةز ال ر مى  المر لة النهائية على معةةةةةةةةت ى الجمه   
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