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الجديدة برامجها عن تعريفيا   ا  لقاء تنظم بنها جامعت  

 العمل سوق لخدمت بالجامعت البرامج لجميع شامل مؤسسي إطار:  المغربى

 القائم - المغربى حسين/ الدكتور برعاية بنيا جامعة نظمت
 عن موسعاً  تعريفياً  لقاءاً  األربعاء أمس الجامعة رئيس بأعمال
 بنيا جامعة» بعنوان  برنامج 18 وعددىا الجديدة البرامج
 ىشام/ الدكتور بحضور «أفضل لمستقبل الصحيح اختيارك

 والبحوث العميا لمدراسات الجامعة رئيس نائب - العينين أبو
 .والخريجين والطالب التدريس ىيئة عضاءوأ والوكالء الكميات وعمداء السابق

 والذى بالجامعة الجديدة البرامج معرض وتفقد بإفتتاح الجامعة رئيس قام المقاء وخالل
 بشبرا واليندسة البيطرى الطب كمية وىى جديدة برامج بيا التى الجامعة كميات نظمتو

 وكمية والمعمومات والحاسبات والحقوق والتربية ببنيا واليندسة والتجارة بمشتير والزراعة
 .التمريض

 توضيحى وعرض شرح بتقديم  المقاء فى المشاركة ساتذةواأل الكميات عمداء  قام كما
 توفره ما وكذلك بيا لتحاقواإل التقدم وشروط الجديدة لبرامجيا المميزات ىمأ عن لمحاضرين

 القومية المشروعات فى الدولة خطة وخدمة العمل سوق يحتاجيا متطمبات من البرامج ىذه
 .الكبرى

 ثمار ىو اليوم نأ الجامعة رئيس بأعمال القائم - المغربى حسين/ الدكتور قال كممتو وفى
 جامعة فى تبدأ الجديدة البرامج نأ مضيفاً  سنوات 01 عن يزيد ما منذ الجامعة تجربة
 القوة نقاط ودراسة البرامج ىذه تقييم البد كان الفترة ىذه مرور وبعد1112/1112  بنيا

 .تحسين تحتاج التي والنقاط
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 وتتواكب الحديثة تجاىاتاإل تمبي جديد برنامج 18 بيا بنيا جامعة نأ لىإ المغربى شاروأ
 كميات جميع من أعضاء تضم لجنة تشكيل تم فقد طاراإل ىذا وفى التعميم تطوير مع

 البرامج لموائح عامة وأطر ضوابط لوضع بيا جديده برامج تدريس يتم التي الجامعة
 .بالجامعة البرامج لجميع شامل مؤسسي إطار ىناك يكون حتى الجديدة

 البرامج ىذه تسمح حيث بالجامعة الجديدة البرامج من ستفادةاإل عمى المغربى وشدد
 وىذه بنيا جامعة بين توأمة عمل وبالتالى بيا المعترف خرىاأل الجامعات مع بالتعاون

 دراستيم فترة خالل الخارج لىإ بالسفر لمطالب تسمح البرامج ىذه نأ كما الجامعات
 مكانياتاإل و جيزةاأل توفير فى كبيرة بصورة تساىم الجديدة البرامج نأ مؤكداً  بالكمية
 .         ساسيةاأل لمبرامج

 الجامعات مع التعاون بزيادة يسمح سوف بالعبور الدولي الجامعة فرع نشاءإ نأ ضافوأ  
 رتقاءلإل الجامعة وضعتيا التي الخطة إطار في وذلك  الجديدة البرامج فى جنبيةاأل

 يحتاج  الذى  العمل وسوق الجامعية الدراسة بين الفجوة سد و والبحثية التعميمية بالعممية
 .قميمياأل المستوى عمى ينافس عممًيا تأىياًل  المؤىمين الخريجين من مختمفو نوعية ليإ

 مجتمع لتعريف الموسع المقاء ىذا عقد عمى بنيا جامعة فى حريصون  أننا المغربى وتابع
 خريجييا مع لقاءات وعقد البرامج تمك مخرجات استعراض خالل من البرامج بيذه القميوبية
 .الجامعة وطالب األمور ولياءوأ الجامعة قيادات بمشاركة

 استصالح برنامج البرامج ىذه ومن جديداً  برنامجا 18 تضم بنيا جامعة أن يذكر
 مستوى عمى الوحيد يعد والذي بمشتير الزراعة بكمية الصحراوية األراضي واستزراع
 التقنية وىي بالكمية دراسية برامج ثالثة إلى باإلضافة المجال، ىذا في المصرية الجامعات
 .الزراعية عمالاأل إدارة وبرنامج الغذاء سالمة وبرنامج الزراعية الحيوية
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 أمن وىما جديدين ببرنامجين الدراسي عاميا والمعمومات الحاسبات كمية تبدأ كما
 الطب كمية أما الطبية، المعموماتية وبرنامج الرقمية الجنائية األدلة واكتشاف المعمومات
 البيطرية األدوية وبرنامج األغذية ومراقبة جودة وىي برامج أربعة  بيا فيوجد البيطري

 األحياء طب وبرنامج المنزلية الحيوانات وجراحة طب وبرنامج البيولوجية والمستحضرات
 .المائية

 الطاقة وبرنامج الصناعية اليندسة وىي بشبرا اليندسة كميو في برامج خمسة وىناك
 وبرنامج والتحكم الكيربية اليندسة وبرنامج االتصاالت ىندسة وبرنامج المستدامة والطاقة
 التمريض وكمية ، نجميزيةاإل المغو شعبو برنامج فبيا الحقوق كمية اما التشييد، مواقع إدارة
 .الحرجة الحاالت وتمريض والتوليد النساء تمريض ىما برنامجين بيا

 والفيزياء الكيمياء الرياضيات معممي إعداد وىي التربية كمية في برامج ستة يوجد كما
عداد العام لمتعميم نجميزيواإل بالمغو والبيولوجي  بالمغة والرياضيات العموم معممي وا 
 .األساسي لمتعميم اإلنجميزية

دارة ىندسة و الكيروميكانيكيو اليندسة وىي ببنيا اليندسو بكميو برامج ثالثة يوجد كما    وا 
 بكمية اإلنجميزية الشعبة برنامج ليإ ضافةباإل التحتية، والبنية المرافق ىندسة و التشييد
 .التجاره


