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 بنها بجامعة جديدا   برنامجا   82 لـ تعريفي لقاء...  غدا  

 البرامج عن تعريفي لقاء ربعاءاأل اليوم بنيا جامعة تنظم
 تمبي كميات تسع في برنامجاً  18 إلى وصمت والتي ةالجديد

 تعريف وسيتم التعميم، تطوير مع وتتواكب الحديثو تجاىاتاإل
 مخرجات استعراض خالل من البرامج بيذه القميوبيو مجتمع

 .خريجييا مع لقاءات وعقد البرامج تمك

 والذي الزراعو بكميو الصحراويو راضياأل واستزراع استصالح برنامج  البرامج ىذه ومن
 برامج ثالثة ليإ ةضافباأل المجال ىذا في ةالمصري الجامعات مستوي عمي الوحيد يعد

 عمالاأل دارةإ وبرنامج الغذاء سالمة وبرنامج ةالزراعي الحيويو التقنية وىي  بالكمية دراسيو
 .الزراعيو

 أمن وىما جديدين ببرنامجين الدراسي عاميا والمعمومات الحاسبات ةكمي تبدأ كما
 الطب كميو أما الطبيو، المعموماتيو وبرنامج ةالرقمي ةالجنائي دلواأل كتشافا  و  المعمومات
 ةدوياأل وبرنامج غذيةاأل ومراقبة جودة وىي برامج أربعة في الدراسو ستبدأ البيطري
 طب وبرنامج المنزليو الحيوانات وجراحة طب وبرنامج ةالبيولوجي والمستحضرات البيطريو

 .المائيو حياءاأل

 الطاقو وبرنامج الصناعيوة اليندس وىي بشبرا ةاليندس ةكمي في برامج خمسة وىناك
 وبرنامج والتحكم الكيربيوة اليندس وبرنامج تصاالتاإل ىندسو وبرنامج المستدامو والطاقو

 بيا التمريض وكميو الفرنسيو، المغو شعبو برنامج الحقوق كمية وتشيد التشييد، مواقع دارةإ
 .الحرجو الحاالت وتمريض والتوليد النساء تمريض ىما برنامجين

 



 

  أخبار

  جامعة بنها

   01/1108/ 2:األربعاء

 

 الرياضيات معممي عدادإ وىي ةالتربي كميو في برامج لستة تعريفي عرض سيتم كما
 العموم معممي عدادا  و  العام لمتعميم نجميزيواإل بالمغو والبيولوجي والفيزياء الكيمياء

 اليندسو بكميو برامج ثالثة العرض ويشمل ساسي،األ لمتعميم نجميزيواإل بالمغو والرياضيات
 المرافق ىندسو وبرنامج التشييد دارةا  و  ىندسو وبرنامج الكيروميكانيكيو اليندسو وىي ببنيا
 .التجاره بكمية االنجميزية الشعبة برنامج ليإ ضافةباإل التحتيو والبنيو

 البرامج من العدد ىذا أن بنيا جامعو رئيس بعمل القائم - المغربي حسين/ الدكتور وقال
 وضعتيا التي الخطو طارإ في ويأتي قبل من بنيا جامعو تشيده لم الجديده الدراسيو
 عمي التعرف خالل من المجتمعيو والمشاركو والبحثيو التعميميو بالعمميو رتقاءلإل الجامعو

 السوق وىذه الجامعيو الدراسو بين ةالفجو  سد ومحاولة العمل، وسوق المجتمع حتياجاتإ
 المستوى عمى ينافس عممياً  تأىيالً  المؤىمين الخريجين من مختمفو ةنوعي ليإ تحتاج التي
 .وقدرات ميارات من السوق تحتاجو ما مع ويتناسب قميمياإل

 من أعضاء تضم لجنو تشكيل سابق وقت في قرر قد كان المغربي/ الدكتور أن يذكر
 لموائح عامو وأطر ضوابط لوضع بيا جديده برامج تدريس يتم التي الجامعو كميات جميع
 .بالجامعو البرامج لجميع شامل مؤسسي إطار ىناك يكون حتى الجديده البرامج


