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 والطالة التعليم شئىن مجلس في

 دوليب   واعتمبدهب الجديدة التعليميت البزامج تطىيز نستهدف :السعيد

 سزيعت قفزاث ستحقق تطىيزيت خطط ننفذ :المغزبي

 للجبمعت

 دارةإ أن بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أكد
 بكميات الجديدة التعميمية البرامج تطوير تستيدف الجامعة
 أعضاء عمي بالفائدة يعود ما وىو دوليًا، واعتمادىا الجامعة

 (4511) أن مشيراً  الجامعة، وطالب والعاممين التدريس ىيئة
 عمي بالعمل مطالباً  كمياتيا، مستوي عمي دةالجدي بالبرامج ممتحقين بنيا جامعة طمبة من

 جيده. تعميمية منظومة ووضع ليم المناسب المناخ تييئة خالل من عداداأل تمك زيادة
 /الدكتور يرافقو والطالب التعميم شئون مجمس حضوره خالل السعيد /الدكتور وأضاف
 المجمس ءأعضا وحضور والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربي حسين

 الدعم كل» قائالً  الجامعة، ادارة أولويات من تعد الييم واالستماع الطالب أفكار دراسة نأ
  .«الطالبية والمبادرات األنشطة ونشجع الطالب، اتحاد ونساند لمطالب، والمعنوي المادي
 مختمف فى لمدراسة الوافدين الطمبة من كبيرة عدادأ جذب عمى بالعمل السعيد وطالب

 ومراعاة بيم الخاصو الدراسيو والمقررات التعميمية العممية بجودة ىتمامباإل الجامعة، اتكمي
 ليم. التسييالت كافة وتقديم السفر حيث من ظروفيم

 والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربي حسين /الدكتور قال جانبو ومن
 من العمل سوق في الحقيقية فسةالمنا عمي قادر طالب تخريج عمي تعمل بنيا جامعة نأ

 تطويرية خطط ينفذ السعيد /الدكتور أن عمي مشدداً  الجديدة، التعميمية برامجيا خالل
 لمجامعة. سريعة قفزات ستحقق
 لتتماشي بالجامعة، تكنولوجية تحتية بنية نشاءإ ستشيد القادمة الفترة نأ المغربي وأضاف

 طالب 211 أن  مشيراً  ،«الين األون» لموحدةا االختبارات تعميم نحو الدولة توجو مع
 بعد القادمة الفترة خالل الموحدة االختبارات في سيشاركوا بنيا تمريض كمية من وطالبة
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 كمية لطالب الماضي مارس 7 في أجري الذي الموحد ختباراإل في الجامعة نجاح
  الطب.

 دوليًا، البرامج تمك تمادواع الجديدة البرامج طالب زيادة عمي العمل نأ المغربي وقال
 نأ مضيفاً  العالمية، االتجاىات مع لتتواكب حالياً  تدريسيا يتم التي المناىج مراجعة يتطمب

 المناىج لتطوير لجنة تشكيل خالل من تجاهاإل ىذا في عملال فعمياً  بدأت معةالجا
 وتحديث طويرلت الدولة اتجاه مع تزامناً  انشائيا بنيا جامعة مجمس قرر والتي والمقررات

 وتمبي والعشرين الواحد القرن اتوميار  جدارات مع تتواكب جديدة برامج وتبني المناىج
 العمل. سوق حتياجاتإ
 


