أخبار
جامعة بنها
الثالثاء 1078/1/71:

 82برنامجا دراسيا جديدا بجامعة بنها
تبدأ جامعو بنيا العام الدراسي الجديد بتدريس  18برنامجا
دراسيا جديدا في مختمف الكميات يأتي في مقدمتيا برنامج
استصالح األراضي الصحراويو بكميو الزراعو والذي يعد
الوحيد عمي مستوي الجامعات المصريو ،باإلضافو إلي
ثالثة برامج دراسيو جديده وىي التكنولوجيا الحيويو الزراعيو وبرنامج سالمة الغذاء وبرنامج
إدارة اإلعمال الزراعي.

كما تبدأ كميو الحاسبات والمعمومات عاميا الدراسي ببرنامجين جديدين وىما أمن
المعمومات واكتشاف األدلو الجنائيو الرقميو وبرنامج المعموماتية الطبيو ،صرح بذلك
الدكتور /السيد يوسف القاضي  -رئيس الجامعو.

وأضاف أن كمية الطب البيطري ستبدأ الدراسو في أربعة برامج جديده وىي جودة ومراقبة
األغذية وبرنامج األدويو البيطريو والمستحضرات البيولوجيو وبرنامج طب وجراحة
الحيوانات المنزليو وبرنامج بكالوريوس العموم الطبيو البيطريو تخصص طب األحياء
المائية.

كما تبدأ دراسة خمسة برامج جديده في كميو اليندسو بشب ار وىي اليندسو الصناعيو
وبرنامج الطاقو والطاقو المستدامو وبرنامج ىندسو اإلتصاالت وبرنامج ىندسو الكيرباء
والتحكم وبرنامج إدارة مشروعات التشييد.

وقال القاضي أن ستو برامج جديده بدأ التدريس بيا منذ العام الماضي في كميو التربيو
وىي إعداد معمم الرياضيات والكيمياء والبيولوجي بالمغو اإلنجميزيو لمتعميم العام واعداد
معممي

العموم

والرياضيات

بالمغو

اإلنجميزيو

لمتعميم

األساسي.
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وأشار الي أن ىذه البرامج تشيدىا كميو التربيو لممره األولي منذ إنشائيا وتأتي لمطمب
المتزايد من سوق العمل عمي ىذه النوعيو من المعممين خاصو مع زيادة اإلقبال عمي
المدارس الخاصة ومدارس المغات.

كما تشيد كميو اليندسة ببنيا بدء العمل في تدريس ثالثة برامج جديدة في العام الدراسي
الجديد وىي اليندسو الكيروميكانيكيو وبرنامج ىندسو وادارة التشييد وبرنامج ىندسو المرافق
والبنيو التحتيو.

وأكد القاضي عمي أن الدراسو في شعبو المغو الفرنسيو ستبدأ بكميو الحقوق مع بدايو العام
الدراسي الجديد ،كما تبدأ الدراسو في كميو التمريض ببرنامجين جديدين ىما دبموم
تخصصي في النساء والتوليد ودبموم تخصصي في الحاالت الحرجة.

أما كميو الفنون التطبيقيو فتبدأ في تدريس برنامج جديد عن فنون تصميم وصناعة األثاث،
باإلضافة إلي برنامج اإلدارة الفندقيو بكميو التربيو النوعية.

وقال القاضي أن ىذا العدد من البرامج الدراسيو الجديده لم تشيده جامعو بنيا من قبل
ويأتي في إطار الخطو التي وضعتيا إدارة الجامعو لإلرتقاء بالعمميو التعميميو والبحثيو
والمشاركو المجتمعيو من خالل التعرف عمي إحتياجات المجتمع وسوق العمل ،ومحاولة
سد الفجوه بين الدراسو الجامعيو وىذه السوق التي تحتاج إلي نوعيو مختمفو من الخريجين
المؤىمين تأىيال عمميا يتناسب مع ما تحتاجو السوق من تخصصات وقدرات عمي مستوي
عالي.

