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جامعة بنها تنظم احتفالية كبرى للتميز العلمى 
 وتكريم الباحثين والفائزين بجوائز الجامعة

على شممممممممم   /تحت رعاية الدكتورنظمت جامعة بنها 
رئي  الجممممامعممممة اوي  حتومممماليممممة ليو  التمي   - الممممدي 

نائب رئي  الجامعة لشممممممممئو  جدمة المجتم   -جماي اسممممممممماعيي  /العلمى بحضممممممممور الدكتور
هشمما   /نائب رئي  الجامعة لشممئو  التعلي  وال  ب والدكتور - سممليما  مفمم وى /والدكتور

 لعليا نائب رئي  الجامعة للدراسات ا -أبوالعنيي  

على شممم  الدي  ج ي اتحتوالية ا  الجامعة حتتت  نجا ات ملموسممة وقابلة  /وقاي الدكتور
للتيا  ج ي السمممممممنوات الماضمممممممية منها حفممممممموي الجامعة على المرك  ال ال  على مسمممممممتو  

كليات م   3 عتماد الجامعات الحكومية في التفمممممنيب ايسمممممباني ويب ميترك  فضممممم  ع  
قبي الهيئة التومية لضممما  الجودو واتعتماد كما أنج جارا اتنتهام م   عتماد كليتي  رجري  

 .في التريب العاجي

نائب رئي  الجامعة للدراسمممممممممات العليا والبحو   -هشممممممممما  ابو العني   /م  جانبج قاي الدكتور
ضمممممممها وفي ظي التحديات التي تور  بأ  جامعة بنها قد أ بتت  ن  قا م  مسمممممممئولياتها الو نية

الظروب الحالية أهداب  سمممممتراتيجية للنهوت بالتعلي  في المرحلة الجامعية وما بعدها لتأهيي 
 .الجريجي  للمنافسة في سوق العمي المحلي والدولي

وكذلك تحسمممممممممممممي  مجرجات البح  العلمي لكي نتحوي م  البحو  ايكاديمية الفمممممممممممممرفة  لى 
ية والتي تسممماه  في تتدي  حلوي وت وير في مجاتت ال اقة والفمممناعة مجاي البحو  الت بيت

وال راعة وكذلك في المجاتت اتجتماعية وأ  تكو  هذه البحو  منشوره على قواعد البيانات 
العالمية لسهولة الوفوي  ليها مما يساه  أيضا في رف  التفنيب الدولي للجامعة وهو واحد 

 .قت الحاليم  أه  أهداب الجامعة في الو 
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وأشمممممممممممممار نائب رئي  الجامعة بأنج قد ت  رفمممممممممممممد مبل  مليو  جنيج كجوائ  للتمي  العلمي في 
النشمممر الدولي والتي يت  تكري  الحافممملي  عليها اليو  يوي مرو وأيضممما تكري  الحافممملي  على 

ات يالجوائ  السنوية التشجيعية والتتديرية وتكري  الكليات التي حفلت على اتعتماد وهي كل
بكليات  2014ال ب البي را والتمريت وال ب البشممرا وكذلك تكري  أوائي الجريجي  لدفعة 

 .الجامعة المجتلوة وسوب نتو  بعمي عرت للج وات التي تمت لمنح هذه الجوائ 


