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: لجنة إلختيار أفضععععععم لـعععععع ي  لع السعععععع   
 م  ان جام ة بنها بال بور

 ئيس جامية بنها   -جمال ادسديدد  /صدد  اددتور 
قرا  بوشددددلدن دتنة م ليت ارويا   تصددددن م ددددميت  

دفرع ادتدداميددة   2 مدداب برا ددة  «مدددداج جدداميددة بنهددا»
 سدددوال اديما ن ئبائئ  ئيس جامية   -اد  عبدادم سددد  مراد عبدادق / اديبر  برئاسدددة اددتور 
 سددوال اديما ن ئبائئ   -شدداناج  ا ابراميت  /ئعصددر ة تن م  اددتور  ،عد  شددمس األسددب 

 سدوال ادن   ئادوشدلدن   -عبدادمؤم  شدمس ادقربفدى   /ئاددتور  ، ئيس جامية بنها األسدب 
ع  جهدددا   ابراميت  دددا ل عى   /ئادمهندددد  ،ادمددددداب  ئعمددددد تىيدددة ادفنرج ادونبي يدددة ببنهدددا

 مندرن م مد حبدئ ع  متىس  مناء مدينة اديبر . /ئادمهندسة ،مدينة اديبر 

ئقدال ادسدددددددددددددديددد  ج ادمسددددددددددددددا قدة ادميمدا  دة ادفنيدة ادو  من مهدا ادتداميدة مد م  ت  ا دا   عدادن 
م ددددددددددددددميت ئمنر ر مددداج جداميدة بنهدا ادعدائ  امداب برا دة ترع ادتداميدة  داديبر  ئادمؤد  اد  
اسددلاج ادشددناي مشدددرا اد  اج ادمشددا تة ت  ادمسددا قة ح ددر ة دمنوسددبب تىيا  جامية بنها  

ة مرتر دىموسددددددداب  ادرتح ادمسددددددداحب دىمدداج ئم ينا اديمرابب مح تاتة تقط، تما  ج ادتامي
ادبيابا  ادخاصددددددة  خنرد ئم دددددداد  ادمرات  ادمخوىفة ادعهرلاء ئشددددددنلا  ادميا  ئاد ددددددر  

 ادمغذية دىمدداج.

ئ كدد  ئيس ادتداميدة  بدا يتدئ عى  ادموسددددددددددددددا قد    دا ن ادمرقح ئادوير  عى  ر ددددددددددددددائ   
ئعالقة ادمدداج ببرا ا  ادتامية ئادمدينة تلن، مرضدددددد ا   ئ بيية ادرسددددددط اديمرابب ادم يط

 ج مىعية ادمشددددددددددرئعا  ادفائان سددددددددددوؤئل راد ددددددددددة دىتامية دئج  در ا، ئ ج دىتامية اد    
ادمنى  تب  ج مخوا  مشددددرئعا   كمىا  ئ  ج مدمن بد  مشددددرئعد   ئ  ك ر، ئدها اد   تب 

عى  منفدذ ادمشدددددددرئع ادذ  مخوا    معىيف م  مرا  تب  عداد ادرسدددددددرما  ادونفدذية ئااشدددددددرا  
 ادتامية.
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،  ج م ددا  ادو دميت موصدم   ج يقرب ادموسداب  برضدح ادو دميت ادموعامن  ئ ضدا  ادسديدد
دىمدداج  اسددددددددوخداب اديناصددددددددر ئادمفردا  ئادوعر نا  ادوب يرا ا مناسددددددددنة، ئلما ي ق  ملابة  

نة عى  ئجا ادخ ددددددددر ،  جامية بنها تمؤسددددددددسددددددددة منر ر ة ئقا رن منمر ة ت  ااقىيت ئادمدي 
ئشدخ دية ادمدينة ئمرقيها ادمومدا ادموارت دىقا رن ادعبر ، ئتمرتا  ئ بؤ ن مرتا ة دم ائ   
ئمنا   ادنهصدددددددددددددة ئادورسددددددددددددديا  اديمرابية ت  األقاديت ادم ينة ت  جميح ا متا ا ، ئما 
 م ر ا م  مشدددرئعا  ئ بشدددنة برضية بهصدددر ة موقدمة، عى   ج يلرج ادمدداج مقدمة ئبران 
دنا ح مومدا ئموعامن دعن ادميادي  ادرئيسدددددددية ت  ادمدينة مح مراعان ترج ادمدداج يقح عى  
 حد م ائ  ادنرل ااقىيمية ادرئيسددددية ئ ج يومدا ادو ددددميت  ادنسددددا ة ئا سددددودامة م  حد   

 ادوعر   ئادوفاصدن ئادمراد ادمقائمة دى رئ  ادبدئية.

دد  با سددددددوت ااعالج ع  ادمشدددددرئعا  ادفائان  لشدددددع األسدددددماء  يد  تح األ قاب ئاكد ادسدددددي
ادسددددددددددددددر دة ئت  مقر  دا ن ادتداميدة، ت  حصددددددددددددددر  ادموسدددددددددددددددا قد ، حدد  يوت  قدامدة مير   

جرائا،   3دىمشدددددرئعا  ادمقدمة  مقر  دا ن ادتامية دمدن  سدددددبرع، مشددددددرا  ج ادترائا ادمادية 
بية رمسدددددددة عشدددددددر  دع جنيا، ئاد اد ة عشدددددددرن ا   األئد    يمة عشدددددددر    دع جنيا، ئاد ا

جنيا، ئ تر  دىتنة  ج مقر  جرائا مشدتياية ييمة تن منها  دع جنيا ألتصدن ادمشدرئعا  
 در ادفائان مصددديفا  با عى  م  ير ئ ادوقدب دىمسدددا قة، مسدددتدن بياباما عى  ادرا ط ادوادب: 

 : ا ط ادوستدن
https://forms.gle/YL4qArEyEDQuvaCz8  

 را ط ادوادب:ادم  رالل ادمسا قة  ا الع عى  مفاصدنيمل  ا
http://www.bu.edu.eg/BUNews/23714  

 

https://forms.gle/YL4qArEyEDQuvaCz8
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