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 يرئيس جامعة بنها يناقش إعداد محاور تطىير التعليم الجامع
  

يوم الخميس بعدد رئيس جامعة بنيا  - السيد القاضي /التقي الدكتور 
من معاوني أعضاء ىيئة التدريس في كميات الجامعة الخمسة عشر 

عميد كمية الحقوق  -ة فودالسيد  /خالل ورشة عمل أدارىا الدكتور
وكيل الحقوق لشئون البيئة والمجتمع  -محمد منصور /والدكتور
 م األنشطة الطالبية.منسق عا - خالد عيسوي /والدكتور

ناقش رئيس الجامعة مع عدد من معاوني أعضاء ىيئة التدريس عددًا من الموضوعات جاء في 
مقدمتيا أىمية دعم البحث العممي والتطبيقي لتقديم حمول لممشاكل المجتمعية، كما ناقش أىمية تنمية 

حديث المحتوي العممي الخاص قدرات معاوني أعضاء ىيئة التدريس وعمل دورات لمتنمية العممية وت
ئة التدريس الحاضرين حول بيذه الدورات، وأستمع رئيس الجامعة إلي وجيات نظر معاوني أعضاء ىي

ختيار وتكميف المعيدين وطالبيم القاضي بتقديم رؤية شاممو لكيفية جذب مزيد من الوافدين إمعايير 
 التعميمية.لمدراسة في كميات الجامعة مع الحفاظ عمي جودة العممية 

وقال رئيس الجامعة أنو في إطار سعي الدولة لتطوير التعميم والبحث العممي نري أن من واجب 
الجامعة المساىمة في وضع رؤية شاممة من خالل نقل رؤية الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومنظمات 

قيقي لمعممية التعميمية المجتمع المدني إلي المسئولين، مضيفًا أن جامعة بنيا تسعي لمقيام بتطوير ح
داريين من خالل المنتدى األول لممحاور يشارك فيو كافة فئات المجتمع من أساتذة ومعاونين وطالبً  ا وا 
فبراير المقبل،   22 حتى 22في الفترة من  الذي تنظمو الجامعة، في إطار منتدى الحوار، والذي يعقد

 البحث العممي.و  وزير التعميم العالي - أشرف الشيحى /برعاية الدكتور

يذكر أن جامعة بنيا قد نظمت ورشة عمل الثالثاء الماضي بحضور ممثمين من طالب مختمف كميات 
تفاق عمي عدد باإل  الجامعة لمناقشة تطوير العممية التعميمية من خالل رؤية الطالب، وقد قام الطالب

ياسات القبول بالجامعات ونظم من المحاور التي تمثل أىمية كبري من وجية نظرىم وفي مقدمتيا ) س
تقييم الطالب وتطوير االمتحانات، ووضع برامج دراسية جديدة تسيم في تأىيل الطالب وسد احتياجات 

 سوق العمل من الخريجين المذين يحتاجيم(.

ومن جانبو أكد الدكتور خالد عيسوي إن الطالب أكدوا عمى ضرورة االىتمام بمختمف األنشطة 
الطالبية وزيادة الرعاية الصحية، وطالبوا بتطبيق نظم التعميم االلكتروني واالىتمام بالتدريب الميداني 

 والعممي مع االلتزام بتطبيق معايير الجودة في العممية التعميمية.

 


