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 اجلسة إستماع لتطوير التعليم بجامعة بنه
  

 ثعذد ثٕٙب جبِعخ سئ١س - اٌمبضٟ اٌس١ذ /اٌذوزٛس اٌزمٟ 

 اٌجبِعخ و١ٍبد فٟ اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء ِّثٍٟ ِٓ

 ِذّذ /اٌذوزٛس ثذضٛس عًّ ٚسضخ خالي عطش اٌخّسخ

 عضد /ٚاٌذوزٛس اٌج١طشٞ اٌطت و١ٍخ ع١ّذ - أثٛسبٌُ

ٚاٌذوزٛسح  ثٕٙب رذس٠س ١٘ئخ أعضبء ٔبدٞ سئ١س - اٌخ١بط

 اٌج١طشٞ اٌطت و١ٍخ ثمبعخ ٚرٌه اٌج١طبس ٠ّبْإ /

 فٟ اٌعٍّٟ ٚاٌجذث اٌزع١ٍُ رط٠ٛش دٛي ثبٌجبِعخ اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء سؤ٠خ إلسزعشاض

 .ِصش

 فٟ جبء اٌّٛضٛعبد ِٓ عذدا   اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء عذد ِع اٌجبِعخ سئ١س ٔبلص

 ١٘ئخ أعضبء ِٓ اٌىفب٠خ ٚعذَ اٌضائذح اٌطالث١خ اٌىثبفخ دً عٍٟ اٌعًّ ١ّ٘خأ ِمذِزٙب

 ثبٌى١ٍبد، األوبد٠ّٟ ا١ٌٙىً إوزّبي أ١ّ٘خ ٔبلص وّب إٌظش٠خ، اٌى١ٍبد فٝ خبصخ اٌزذس٠س

 ٠ُّٙٙ ِب دٛي اٌذبضش٠ٓ اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء ٔظش ٚجٙبد إٌٟ اٌجبِعخ سئ١س ٚأسزّع

 ٔظشُ٘، ٚجٙخ ِٓ اٌزع١ٍُ رط٠ٛش رٛاجٗ اٌزٟ ٚاٌّطىالد اٌجبِعبد رٕظ١ُ لبْٔٛ فٟ

 األٚي إٌّزذٜ خالي اٌعبٌٟ اٌزع١ٍُ رط٠ٛش ٌى١ف١خ ضبٍِٗ سؤ٠خ ثزمذ٠ُ اٌمبضٟ ٚطبٌجُٙ

 اٌذوزٛس ثشعب٠خ اٌّمجً فجشا٠ش 22 دزٝ 22 ِٓ اٌفزشح فٟ اٌجبِعخ رٕظّٗ اٌزٞ ٌٍذٛاس

 .اٌعٍّٟ ٚاٌجذث اٌعبٌٟ اٌزع١ٍُ ٚص٠ش اٌط١ذٝ أضشف/

 ٚضع ِٓ الثذ ٌزا ضٝء، وً إٔصٍخ ِصش فٟ اٌزع١ٍُ إٔصٍخ ارا: اٌجبِعخ سئ١س ٚلبي

 ٚعًّ اٌعبٌُ دٚي فٟ اٌزع١ٍُ ِٚٛاوجخ اٌزط٠ٛش ٔسزط١ع دزٟ ٌٍزع١ٍُ ِذذدح ِسبساد

 ِٛضذب   اٌخبسج١خ، اٌجعثبد ٚص٠بدح اٌخبسج١خ اٌذٚي فٟ إِزذاد ٌٕب ٠ىْٛ ٚأْ د١ٌٚخ ضشاوبد

 رسعٟ ثٕٙب جبِعخ أْ ِض١فب   طالثٕب، ِع ثجذ رعًّ اٌزٟ اٌع١ٍّخ ٚاٌمبِبد اٌىٛادس ٍّٔه إٔب

 ِٚعب١ٔٚٓ أسبرزح ِٓ اٌّجزّع فئبد وبفخ ف١ٗ ٠طبسن اٌزع١ّ١ٍخ ٌٍع١ٍّخ دم١مٟ ثزط٠ٛش ٌٍم١بَ

 .إٌّزذٜ خالي ِٓ ٚإداس١٠ٓ ٚطالثب

 اٌزع١ٍُ ِطبوً إخزشاق فٟ سجبلخ ثٕٙب جبِعخ أْ اٌخ١بط عضد /اٌذوزٛس صشح جبٔجٗ ِٚٓ

 اٌزذس٠س ١٘ئخ ٚأعضبء اٌطالة ِٓ ِزىبٍِخ سؤ٠ٗ خالي ِٓ ٌٙب ٚالع١خ دٍٛي ٚرمذ٠ُ اٌعبٌٟ

 .اٌجبِعخ رٕظّٗ اٌزٞ ٕزذّٞاٌ خالي عشضٙب ٠زُ سٛف ٚاٌزٟ ِٚعب١ُٔٚٙ،

 اٌعبٌٟ اٌزع١ٍُ رط٠ٛش ِذبٚس دذدٚا لذ ثٕٙب ثجبِعخ اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء أْ اٌخ١بط ٚأوذ

 ثبإلضبفخ اٌزذس٠س ١٘ئخ ألعضبء اٌطبٍِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌذساس١خ ٚاٌجشاِج اٌم١بداد اخز١بس » فٟ

 ٠ٕجسك سٛف اٌّذبٚس ٘زٖ ِٓ ِذٛس وً أْ ِٛضذب   ،«اٌزشلٟ ٚٔظُ اٌع١ٍّخ اٌٍجبْ اٌٟ

 .أخشٜ ِذبٚس عذح ِٕٗ
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 و١ٍبد ِخزٍف طالة ِٓ ِّث١ٍٓ ثذضٛس عًّ ٚسش ٔظّذ لذ ثٕٙب جبِعخ أْ ٠زوش

 خالي ِٓ اٌزع١ّ١ٍخ اٌع١ٍّخ رط٠ٛش ٌّٕبلطخ اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء ِعبٟٚٔ ٚوزا اٌجبِعخ،

 .اٌزذس٠س ١٘ئخ أعضبء ِٚعبٟٚٔ اٌطالة سؤ٠خ


