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 تشككل  : بنها جامعة عمداء مجلس
 وا لل ككا  ا جككامعككة مجككا س جم ع
 األعما  عا م ممثلى  دمج

 مقدمة فى ا شكككككككككبا : ا د ن شكككككككككمس
 ر ةا مص ا شخص ة ص اغة إعادة فى رئ سى دور  ه ا جامعة وأستاذ..  األو و ا 

 الجامعة رئيس - الدين شةةةةةةمس على /الدكتور برئاسةةةةةةة بنها جامعة عمداء مجلس أكد
 عالم ىف للدمج واللوائح المناهج كافة تطوير فى النظر إعاد  فى البدء ضةةةةةةةةرور  على

 ليإ واإلعتماد الجود  فكر من اإلنتقال عن فضةةةةا العصةةةةر متطبات ومواكبة األعمال
 .للطاب خدمة أفضل وتقديم التعليم في المهنية فكر

 ونتائج الثانى الدراسةةةةةةةةةةةةةةةى الفصةةةةةةةةةةةةةةةل أعمال لمتابعة اجتماعه خال المجلس وأشةةةةةةةةةةةةةةةار
 تطويرال عملية فى الكبرى المسةةةةةةئولية يتحملون الجامعات أسةةةةةةات   أن إلى اإلمتحانات

عاد  األخاقية القيم رفع رئيسةةةى دور ولهم  تبارهمبإع المصةةةرية الشةةةخصةةةية صةةةيا ة وا 
 المجتمع فى األعلى والمثل النمو ج

 ضةةةةةاياق أن كلمته فى بنها جامعة رئيس - الدين شةةةةةمس على /الدكتور قال جانبه من
 شةةةةةكيلت إعاد  يتم سةةةةةو  بانه مشةةةةةيرا األولويات قمة وعلى قومى أمن والمعرفة التعليم
 تغيير عمليةةةة فى األعمةةةال عةةةالم ممثلى لةةةدمج والكليةةةات بنهةةةا جةةةامعةةةة مجةةةالس جميع

 اعد ق وتوسةةةةةةةةةةةيع الامركزية تطبيق عن فضةةةةةةةةةةةا بالجامعة الدراسةةةةةةةةةةةية المناهج وتطوير
 .لعملا فى التدريس هيئة أعضاء وشباب األقسام ورؤساء للوكاء أكبر ودور اإلدار 

هتمامتها الدولة أولويات مقدمة فى الشةةةةةةةةةةةةباب أن الدين شةةةةةةةةةةةةمس واكد  ملأ بإعتبارهم وا 
 قنوات حبفت الكليات وعمداء الجامعة لقيادات تعليمات أعطى بأنه مشةةةةةةةةةةيرا المسةةةةةةةةةةتقبل
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حترامهم معهم التعامل وحسةةةةن الطاب مع مسةةةةتمر وتواصةةةةل ولقاءات إتصةةةةال  عورف وا 
 .معالمجت بإحتياجات وربطها الطابية المبادرات ودعم الطابى العمل عن الوصاية

تخا و  المشةةةكات حل فى اإلسةةةتباقية إسةةةتخدام ضةةةرور  على بنها جامعة رئيس وشةةةدد  ا 
حترام العةةدالةةة قيم ترسةةةةةةةةةةةةةةةي  على والتةةأكيةةد القرارات  الجةةامعيةةة والتقةةاليةةد والقيم القةةانون وا 
 الجامعة ومكانة إسةةةةةةةةةةةةةةم لرفع وحزم قو  بكل القانون عن والخروج إنحرا  أى ومواجهة
 والدعامة 2022 عام حتى للجامعة اإلسةةةةةةةةةةتراتيجية الخطة من اإلنتهاء تم أنه مشةةةةةةةةةةيرا

 طىوتخ األعمال عالم مع واإلندماج العالي التعليم في المهنية هي فيها االسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية
 .والجود  اإلعتماد فكر 


