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حقوق بنها تنظم المؤتمر التاسعععععععد اس ال راسعععععععا  
 القانونية ومستقبل الوطس

ا رئيس جامعة بنه - على شمس الدين /الدكاوراألستاا  قال 
إن مصتتتتر اواجد اتدياي ك يرا كما واجهي الجامعة اتدياي 

اطوير فلستتتتتتتتتمة الاعليال  سل ال سل ستتتتتتتتتنواي المابتتتتتتتتتية امكنا من الا ل  عليد  ننا نستتتتتتتتتعى 
 .جاهدين  ساقسل الجامعة

جاء  لك  سل المؤامر العلمي الستتنوس الااستتل لكلية التقوا بجامعة بنها بعنوان رالدراستتاي 
ئيس نائ  ر  -جمال إستتتتماعيل  /لقانونية ومستتتتاقبل الوطنر بتبتتتتور رئيس الجامعة والدكاورا

عميد كلية التقوا  - الشتتتتتتتتتتتتتتتاي إبراهيال /جامعة بنها لشتتتتتتتتتتتتتتئون الدراستتتتتتتتتتتتتتاي والبيئة والدكاور
 .وكيل الكلية لشئون  دمة المجامل ومقرر المؤامر - ربا عبدالتليال /والدكاور

ا الاعليال المماوح جاءي وليدا الظروي الصتتتتعبة الاي مري وأبتتتتاي رئيس جامعة بنها أن فكر 
بها الجامعة وألجل ا نشتتتتتتاء على الاعليال العاال في الجامعة مشتتتتتتيرا إلى أن موارد الجامعة قبل 

مليون جنيهتتا امتتا اعن بعتتد موارد الاعليال المماوح اصتتتتتتتتتتتتتتتبتتتي موارد  ٠٢الاعليال المماوح كتتانتتي 
 .مليون جنيًها 031الجامعة 

الدين أن هدي الجامعة وهو اطوير اكنولوجيا المعلوماي مشتتتتيرا إلى تصتتتتول  وأشتتتتار شتتتتمس
 3على كلية الط  على بتتتتتمان الجودا وا عاماد ليصتتتتتل عدد الكلياي الاي اال اعامدها إلى 

 كلياي في الجامعة هال الط  والط  البيطرى والامريض

ر اقرا وبرلمان معبوطال  شتتتمس الدين بانشتتتاء قوانين استتتا مار وابتتتتة ومتددا المعالال ومستتت
بشتتتتتكل ستتتتتريل يليا بالمصتتتتتريين ودستتتتتاورا ماوا ى لير مطعون دستتتتتاوريا والاركي  على الاعليال 

 القانونى قائس مشاكلنا مشاكل انمي  وقدرا فعالد على الاركي  وليسي رؤى
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عميد كلية التقوا على أهمية كلياي التقوا  - الشتتتتتتتتتاي إبراهيال /من جانبد شتتتتتتتتدد الدكاور
ترا  التا والعدالة والتصتتتتتتن التصتتتتتتين المعنى باعسء كلمة القانون وان ال تكال باعابارها م

 .القباء والمهاال بمكرا المشروعية واعميا ممهوال التا والعدل

 الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي أن مصتتتتتتتتتتتتتتتر ااوجتتد صتتتتتتتتتتتتتتتو  اتتتدال انميتتة شتتتتتتتتتتتتتتتاملتتة في عهتتد  /واتتابل التتدكاور
مكن اتقيا تاى ي المااح الستتتتتيستتتتتي في انمية متور قناا الستتتتتويس وانمية ستتتتتيناءبدع /الرئيس

متايعري بتالانمية المستتتتتتتتتتتتتتتادامة تاى يمكن للانمية أن امى باتاياجاي اجيال التابتتتتتتتتتتتتتتتر دون 
 .الجور على قدرا ا جيال المساقبلية


