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البيطري والطب الزراعت كليتي تفقده خالل  

 بنها جامعت في الجىدة معايير تطبيق لقياس مؤشراث 01: المغربي

 بنيا جامعة رئيس بعمل القائم - المغربي حسين/ الدكتور قام
 بمشتير البيطري والطب الزراعة كميتي خالليا تفقد بجولو
 بحضور وذلك الثاني، الدراسي الفصل بداية مع تزامنا  

 محمد/ والدكتور الزراعة كمية عميد - عراقي محمود/ الدكتور
 الجيزاوي ناصر/ والدكتور البيطري الطب كمية عميد - غانم
 .والدولية والثقافية العممية العالقات عمي المشرف -

 11 حددت الجامعة أن التدريس ىيئة أعضاء من بعدد لقاءه خالل المغربي/ الدكتور وأكد
 المعايير ىذه ومن التعميمية العممية في الجودة معايير تطبيق مدي لقياس أداء مؤشرات

 دراسية مادة كل في التدريس جودة ومتوسط الطالب لعدد التدريس ىيئة أعضاء نسبة
 مجال في عمموا الذين الكمية خريجي ونسبة عام لكل العميا الدراسات في سجموا من وعدد

 .التخرج من عام خالل تخصصيم
 الطالب الستقبال والمدرجات المعامل وجاىزية الدراسة انتظام ضرورة عمي المغربي وشدد

 الدراسي الفصل امتحانات نتائج عالنوا   التصحيح بسرعة مشيدا   الدراسية، الجداول عالنوا  
  .الجامعة كميات معظم في األول

 الطالب واكساب العممية الميارات عمي بالتركيز التدريس ىيئة أعضاء المغربي وطالب
 التعميمية العممية سمبيات تالفي عمي بالعمل طالب كما شرين،والع الواحد القرن ميارات
 .يجابيإ ىو ما كل عمي البناء مع الحالية
 الشير الجامعة نظمتو الذي العالي التعميم تطوير مؤتمر توصيات من أن المغربي وقال

 بين التام التنسيق يتم بحيث الجامعة مشروعات دارةإل عميا لجنة نشاءإ ىو الماضي،
 تسويق بصدد الجامعة أن مضيفا   التكرار، وتجنب لمجيد توفيرا   العمل وتوحيد المشاريع
 من عدد أكبر لجذب والدولي المحمي المستوي عمي وذلك لكترونيا  إ الجديدة برامجيا
 .والوافدين المصريين الطالب
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 بالتدريب ىتماماإل عمي الزراعة كمية عميد - عراقي محمود/ الدكتور أكد جانبو ومن
 الييم، المقدمة التعميمية الخدمة عن الطالب رأي ستطالعإل استبيانات وعمل العممي
 .والبحثية التعميمية العممية خدمة في جيدا   تدخر ال الكمية أن مشيرا  

 تطبيق عمي تعمل الكمية أن البيطري الطب كمية عميد - غانم محمد/ الدكتور وأضاف
 ستراتيجيةإ اتباع ىميةأ ليإ مشيرا   التعميمية، العممية ساسأ فيي عتمادواإل الجودة معايير
 بالكمية التعميمي البيطري لممستشفي تطويرا   ستشيد القادمة الفترة أن مضيفا   والتوسع، النمو
 .التدريس قاعات تطوير ليإ ضافةباإل


