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:بنها بجامعت الدراسه أيام ثاني في  

 التعليميت العمليت جىدة علي ويؤكد كلياث 8 يتفقد المغربي

 - المغربي حسين/ الدكتور قام التوالي عمي الثاني لميوم 
 من عدد خالليا تفقد بجولو بنيا جامعة رئيس بعمل القائم

 والطب بمشتير الزراعو كميتي بزيارة بدأىا الجامعو كميات
 في الجميوري والسالم العمم تحية خالليما شيد البيطري،

/ الدكتور الكميتين عميدي بحضور لمدراسو الثاني اليوم
 وعدد الوكالء وكذلك غانم محمد/ والدكتور عراقي محمود

 .والطالب والعاممين التدريس ىيئة أعضاء من

 التطبيقيو والفنون والمعمومات الحاسبات كميات بزيارة جولتو الجامعو رئيس واصل ثم
 ىالو/ الدكتوره الكميات عمداء مع العمم بتحية وقام ببنيا، واليندسو والعموم والتجاره واألداب

/ والدكتور حميده عيد/ والدكتور الرباط عبير/ والدكتوره القرنفيمي شمس/ والدكتور زايد
 والعاممين التدريس ىيئة وأعضاء والوكالء سميمان عارف/ والدكتور وصفي أشرف

 .والطالب

 العممي التحصيل أىمية عمي وأكد الثماني، الكميات في بالطالب المغربي/ الدكتور والتقي
 أعضاء وبين وبينيم جيو من البعض وبعضيم الطالب بين والتعاون األداء في والجديو

 نظام وتطبيق التعميميو العمميو في التكامميو ليإ لموصول أخري جيو من التدريس ىيئة
 بالميارات ىتمامواإل التعميم في بفاعميو الطمبو مشاركة عمي مؤكدا   التعميميو، العمميو وجودة

 عمي بالحفاظ الطالب الجامعو رئيس وطالب والتمقين، الحفظ عن والبعد العمميو والجدارات
 .لمجميع ممك عتبارىابإ ومنشأتيا الجامعو ممتمكات
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 عمي الدولو وتعمل التعميم عام ليكون 4029 عام خصصت السياسيو القياده أن وقال
 القرن بميارات يتحمي متميز خريج عمي نحصل حتي التعميمو، العمميو وجودة تطوير
 .مصر مستقبل صناعة في لممشاركو تؤىمو يالت الصفات ويممك والعشرين الواحد

 تحقيق في تسيم التي األنشطو مختمف يمارسوا أن الطالب عمي أن المغربي وأضاف
 ىذه ممارسة خالل من اكتسابيا يتم والتي المختمفو الميارات وتنمية بينيم التواصل

 والميارات لممعارف طالبيا تحصيل عمي حريصو بنيا جامعة أن موضحا   األنشطو،
 .الطالبيو لألنشطو يجابيواإل الممارسو ليإ باإلضافة

 مجيودات من وكمياتيا الجامعو دارةإ بذلتو ما عمي بالتأكيد جولتو بنيا جامعة رئيس وأختتم
 لممساىمو الجيده التعميميو وبالعمميو بالطالب تميق ومعامل وقاعات أماكن لتجييز ضخمو

 .المصري نساناإل بناء في


