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 من وباحثا عالما 190  تكرم بنها جامعة
 نوالمتميزي والجامعة الدولة بجوائز الفائزين

 العلمى البحث فى
 جا عة رئي  - الدين شممممممممممممممم   على /الدكتور أكد
 التطوير فى العل ية البحوث  ن اإلسمممممممممممممممت اد  فى حقيقى تغير الى نسمممممممممممممممعى بأننا بنها

 حدياتالت يخدم ب ا ال جاالت  ختلف في العل ي البحث أه ية الى  شممممممممممممميرا واالبتكار
 .الوطن يواجهها التي

 يةال اضممم السمممنوات خالل كبير  إنجازا حققت بنها جا عة أن إلى الدين شممم    وأشمممار
 لوالتواصممممممم الع ل فى وال ؤسمممممممسمممممممية الخبرات تراكم وبناء اإلسمممممممت رارية خالل  ن وذلك
 ى كبر   ع  ع تعاون  وات اقيات شممممممممممممراكات عقد عن فضممممممممممممال القيادات  ج يع  ع الدائم

 على إلن تاحا بهدف وذلك وغيرها وانجلترا وفرنسمما واليابان بالصممين العال ية الجا عات
 لبحثيةا ال شروعات وت ويل العل ى البحث  جاالت فى الدولى التعاون  وتشجيع العالم

 ال ختل ة

 االعليمم الممدراسممممممممممممممممات قطمما  نظ همما التى الثممانى الت يز يوم احت مماليممة خالل ذلممك جمماء 
 لشئون  ةالجا ع رئي  نائب - العينين أبو هشام /الدكتور بحضور بالجا عة والبحوث
  اعيلإسمممم ج ال /والدكتور ،اإلحت الية على العام وال شممممرف والبحوث العليا الدراسممممات

 انسممممممممممممممملي  /والدكتور ،البيئة وتن ية ال جت ع خد ة لشمممممممممممممممئون  الجا عة رئي  نائب -
 اتالكلي ووكالء وع داء والطالب التعليم لشمممممممممممئون  الجا عة رئي  نائب -  صمممممممممممط ى
 البحث فى ال ت يزين  ن وباحثا عال ا 190 لتكريم والطالب التدري  هيئة وأعضممممممممماء

 ب شممممممممممتهر ةالزراع بكلية الجود  وفريق الجا عة وجوائز الدولة بجوائز وال ائزين العل ى
 .الدفعات وأوائل اإلعت اد على لحصوله
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 ألبحاثا وتطوير الجهود  ن الكثير ببذل التدري  هيئة أعضمممماء الدين شمممم   وطالب
 بالجا عة ضللنهو  الطليعة وبداية الحقيقية القو  باعتبارهم الدراسممممممممممممية وال ناهج العل ية
 .القليوبية  حافظة وأهالي  واطني احتياجات وتلبية العصرية الدول وبناء

 راسمممممماتالد لشممممممئون  الجا عة رئي  نائب - العينين أبو هشممممممام /الدكتور قال جانبه  ن
 ظل فيو  الوطنية  سمممممممممممممممئولياتها  ن إنطالقا أثبتت قد بنها جا عة أن والبحوث العليا

 في عليمبالت للنهوض إسممممممممممممممتراتيجية أهداف الحالية الظروف ت رضممممممممممممممها التي التحديات
 ليال ح الع ل سمممممممممممممممو   في لل نافسمممممممممممممممة الخريجين لتأهيل بعدها و ا الجا عية ال رحلة
  يةاألكادي البحوث  ن نتحول لكي العل ي البحث  خرجات تحسممممممممممممين وكذلك والدولي

  ا بعد  صمممممممممممممممر فى االنتاج عجلة دفع تسممممممممممممممماهم والتي التطبيقية البحوث  جال إلى
  حلىال التصمممممممنيف رفع عن فضمممممممال الدول بعض فى للدخل كبيرا  صمممممممدرا أصمممممممبحت

 .للجا عة والدولى

 ورى الد النشممممممر تحسممممممين أن الى العليا الدراسممممممات لشممممممئون  الجا عة رئي  نائب وأشممممممار
 الى 1412  ن دوليا وتقد ها الجا عة تصممممممممممنيف تحسممممممممممين فى األثر له كان للجا عة
 كيو" ليزي اإلنج التصمممممنيف دخلت ك ا  يترك و ويب اإلسمممممباني لللتصمممممنيف وفقا 1237

 تباعا فيه وتتقدم" إ 

 التن ية قضممممممايا لخد ة جديد بحثى  شممممممرو  20 طرح تم قد بانه هشممممممام /الدكتور وأكد
  سمممممممممممممممتوى  على بحثية  ج وعة 57 لها وتقدم جنيه  ليون  2 ب بلغ بالوطن والنهوض

 بلغ  تخصمممي  عن فضمممال  الباحثين شمممباب قدرات دعم بهدف وذلك الجا عة كليات
 500 بلغ  تخصممممي  يتم حيث الدولي النشممممر في العل ي للت يز كجوائز جنيه  ليون 
  ممهقي علي بنمماء بنمماءا وذلممك العل ى البحممث فى لل ت يزين شمممممممممممممممهور 6 كممل جنيممه الف
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 عيةال رج االسمممممتشمممممهادات وعدد البحث فيها نشمممممر التي بال جلة الخا  النشمممممر  عا ل
 .البحث لهذا

 حسمممممممينت للجنة الشمممممممكر والبحوث العليا الدراسمممممممات لشمممممممئون  الجا عة رئي  نائب ووجه
 العل يةو  الثقافية للعالقات العا ة واإلدار  العل ى البحث وصمممممممندو   الدولى التصمممممممنيف
 لجا عةا إدارات  ع لها واإلعداد اإلحت الية تنظيم فى جهودهم على العليا والدراسمممممممممات

 .بنها جا عة بإسم يليق بشكل ال ختل ة


