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 الزراعة كليتي يتفقد بنها جامعة رئيس
 هيئة بأعضاااااا  ويلتقى البيطري  والطب

 واستعدادات العمل خطة لبحث التدريس
 الدراسة

 توليه عقب جوالتها ول أ ف  بنها جامعة يسرئ - القاضييييييييييييييي  السييييييييييييييي د /الدكتور تفقد
  خاللها رافقه بمشيييييييييييييييتهر البيطرى  والطب الزراعة كل ت  الجامعة رئاسييييييييييييييية منصيييييييييييييييب
 خلوى  ووح د الكليات عمداء - سيييييييييييييييال  أبو محمد /والدكتور ،عراق  محمود /الدكتور
 .التدريس ه ئة واعضاء الكليات ووكالء اإلدارية للشئون  الجامعة عا  أم ن

 عل  وحثه  بييالعييامل ن والتق  المختلفيية العميي  ادارات الجوليية خالل القيياضييييييييييييييي  وتفقييد
 المركزى  المعميي  الجييامعيية رئيس تفقييد كمييا المقبليية الفترة خالل واألداء العميي  تطوير

 الجامعة رئيس عقد كما به المعام  ووحدات البيطرى  الطب بكلية العلمية لالبحاث
 التدريس ه ئة واعضيياء األقسييا  ورؤسيياء والوكالء الكل ت ن قيادات مع موسييعا اجتماعا

 العم  خطة لبحث االسيييييييييييييب  الجامعة رئيس - العطار حسيييييييييييييا  /الدكتور بحضيييييييييييييور
 .الجد د الدراس  للعا  واإلستعدادات

 كب ر شييييييييييييييان لهما البيطرى  والطب الزراعة كل ت  ان اللقاء خالل الجامعة رئيس وقال
 وتعاون  شييييراكة تشييييهد سييييو  القادمة المرحلة ان ال  مشيييي را كب رة علمية قامات وبهما
 المتناهية المشيييروعات ف  التوسيييع عن فضيييال المجاالت مختلف ف  الكلت ن ب ن كب را

 ال ذائية الفجوة وسيييييييييييييد المصيييييييييييييرية القرية لتنمية والزراع  الح وان  لالنتاج الصييييييييييييي ر
 .المحل  بالمجتمع
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 التطبيقية واالبحاث العلم  بالبحث اإلهتما  ضيييييييييرورة عل  بنها جامعة رئيس وشيييييييييدد
 االهتما  عن فضييييييييييييال والب ئة المجتمع بخدمة االبحاث وربط الجامعة تصيييييييييييين ف لرفع

 بالصييييييييناعة صييييييييلة ذات بحثية مشييييييييروعات تنف ذ عل  وتشييييييييجيعه  الباحث ن بشييييييييباب
 ال ذاء نقص مشيييكالت خاصييية الوطن تواجه الت  التحديات لمواجهة وذلك واإلقتصييياد

 ا جاد عل  والعم  فدان ونصيييييييييييييييف المل ون  مشيييييييييييييييرو  ف  الدولة دع  وكذلك والمياه
 .عالية وجودة اصنا  ذات زراعات

 وتحد ث التطوير اعمال استكمال هو المقبلة الفترة خالل سياسته أن القاض  واضا 
 والكليات العلمية واالقسيييييييا  والتخصيييييييصيييييييات البرامج ف  والتوسيييييييع والمنشيييييييات المعام 
 الكليات بجميع الذاتية بالموارد االهتما  ضرورة ال  رامش  العم  سوق  لخدمة الجد دة
 .للدولة العامة الموازنة عل  العبئ لتخف ف

 وبدء التعليمية العملية لمتابعة الكليات بجميع مكثفة بجوالت يقو  سيييييييييييييييو  انه وتابع
 أولوياته رأس عل  يأت  بالطالب االهتما  أن ال  مشييي را الدراسييي  للعا  االسيييتعدادات

 والدولية المحلية والمسيييابقات األنشيييطة كافة ف  ورعا ته الطالب بمسيييتوى  االرتقاء وأن
 عل  مؤكدا الجامعة داخ  عل ها العم  سييييييييييييييي ت  الت  المحاور أه  من للعم  وتأه له
 .وطنه خدمة عل  قادر الشباب من ج   اعداد أج  من الطالبية لألنشطة دعمه


