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: يطالب بإنشااااااااام تقلر  م اااااااا   ة نائب رئيس جامعة بنها
 ل صناعات للصغير  لرفع للكفام  لل صديرية

رئطس جافعة  نائب -ستتتتتتتصطفا  ف تتتتتتتط    /الدك وراألستتتتتتت ا   طالب
بنها لشتتتتتئو  ال عصطط والطسب و ستتتتت ا  الفةاستتتتتبة بكصطة ال جار  رئطس 
الجفهورطة بإنشتتتتتار ومار  فستتتتت اصة لص تتتتتناماو ال تتتتت طر  والف وستتتتتطة 

وك لك إنشتتتتتتتتتتار بنك ف ي تتتتتتتتتتو ا   فوطن ع ت الفشتتتتتتتتتتروماو وال تتتتتتتتتتناماو مص  فستتتتتتتتتت و  
 .لدورعا اي بنار االق  اد ونهض ه اي ش   الفجاالوالفةااظاو 

نه طجب اطضتتتتا  كصطم الفةااظط  كن اي نطاا فةااظ ه ب وطط  أستتتتصطفا  ب / شتتتتار الدك ورو 
 تتتتناماو  تتتت طر  وف وستتتتطة واا ال فطم الةرا  الواضتتتتن اي كن فنطاة ستتتتكنطة ف  إنشتتتتار 
فكا ب انطة ف ي تتتت تتتتة بعفن دراستتتتاو جدو  وجاعم  بفشتتتتروماو فطصوب  ن ط عا اي اطار 

ن االجراراو السمفة بفا طضف  بدر وف ابعة نجاح  جند  فعد  جطدا وفيطط لها بشتكن واضت
 .ع ت الفشروماو و ادطط الدمط ال ن  لها طوان الوقو دو  فاابن

واكد نائب رئطس جافعة بنها با  الفشتتتتتتتروماو ال تتتتتتت طر  والف وستتتتتتتطة  ف ن إةد  الاطاماو 
 ال شت طنو  االق  تادطة الهافة مص  فست و  دون العالط و لك بستبب دورعا الفةوري اي اان ا 

 93فصطو  ون تتم فشتتروا طضتتام الطها  2ي طض فعدالو البطالة فشتتطرا بانه طوجد بف تتر 
ف  ةجط العفالة اي الاطاا الياو  %57الم فشتتتروا ستتتنوطا و ستتت ومب ع ت الفشتتتروماو 

  .غطر المرام 
ف  ةجط الفنشتتتتتتاو ال تتتتتتنامطة  %75و اب  نائب رئطس الجافعة با  ع ت الفشتتتتتتروماو  ف ن 

لصفنشاو الف وسطة فشطرا  %64ف  قطفة ال ن ا  ال نام  فاارنة بتتتتتتت  % 39و ساعط بنسبة 
ااط اي ةط  دون ف ن ال تتتط   % 6بانها  ستتتاعط  طضتتتا اي إجفال   تتتادراو ف تتتر بنستتتبة 

اي  %56اي  اطوا  و %74ف  اجفال   ادرا ها و % 46 ساعط ال ناماو ال  طر  بتتتتتتتتتتتت 
ة وعو فا طؤكد قدر  ع ت ال تتتتتتتتتتتتناماو مص  را  الك ار  اي كورطا الجنوبط %69عونج كونج و

 .ال  دطرطة والدين ف  العفسو ال عبة و عمطم فطما  الفداوماو


