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جوالت مكثفة لرئيس جامعة بنها لمتابعة إستتتتتتتعالعلت للعاا للارلستتتتتت
بالكليات  ..للقاضتتتتت ي لتتتتتكي ل ا إستتتتتتقباال لللجد لل ا ا والبا من
حسن معاملة لللجد ولإهتماا باألنللة لللجبية
وا صل الدكتور ال سيد القا ضى  -رئيس جامعة بنها
جوالته التفقدية لكليات ومنش آت الجامعة وذلك فى إطار
متابعة اإلس تعداعات للعا الدراس ى الجديد مي ا
القاض ى يو األربعاء الماض بتفقد كليات الحاس ات
والمعلومات والفنون التط يقية والتمريض والحقوق والتربية النوعية و د راف قه خاللها
عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمنسق العا لألنشطة الطالبية بالجامعة وأمين
الجامعة للشئون اإلعارية ومدير عا األمن اإلعارى بالجامعة.
وشملت جولة رئيس الجامعة تفقد اعات الحاسب اآللى و اعات ومدرجات الدراسة
والمحاض رات والمكت ات وومدات الجوعة والكنتروالت والعياعات الط ية كما تض منت
الجولة تفقد الورش الخاصة بطالب كلية الفنون التط يقة ومركز الط ع والنشر بالجامعة
كما اطمئن س ياعته خالل الجولة على أعمال الص يانة وكطلك اإلطالج على جداول
المحاض رات واألش ال الخاص ة بالقاعات الدراس ية والتجهيزات الخاص ة بقس تق ال
الطالب.
كما عقد رئيس الجامعة إجتماعا موس عا مع ياعات الكليات والوكالء ورؤس اء
األ سا وأعضاء هيئة التدريس ل ح خطة العمل واإلستعداعات النهائية للعا الدراسى
ل دء العا الجديد بجدية من اليو األول مؤكدا أنه س يعى الس تكمال أعمال التطوير
وتحدي المناهج الدراس ية و المعامل والمنش ات والتوس ع فى ال رامج والتخص ص ات
واأل س ا العلمية والكليات الجديدة لتل ية إمتياجات س وق العمل مض يفا بأننا نس عى إلى
تطوير المنظوم ة الط ي ة فى الج امع ة ب قعت اره ا الن اف طة التى تط ل به ا الج امع ة على
المجتمع الخارجى.
وأكد القا ضى على ضرورة التكاتف والعمل الجاع إلمداث تنمية مقيقية فى المجتمع
وتوفير فرص عمل للش اب بقعت ارهم مستق ل األمة مشدعا على اإلعداع الجيد إل ستق ال
الطالب الجدع وتش كيل لجان تحدعها إعارة الكلية لإلمتفال بهم وإس تق الهم فى أول أيا
العا الدراسى الجديد.
وتابع القاضى أنه تم إرسال خطابات لعمداء الكليات لترشيح ثالث أسماء من أعضاء
هيئة تدريس المتميزين فى رعاية الطالب واألنش طة الطالبية إلختيار أمدهم ليكون
مش رف ا على النش اط الطالبى عاخ ل الكلي ة لتق ديم جميع الخ دم ات للطالب وتكريم
المتميزين منهم فى األنشطة المختلفة بمجالس الكليات.

