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 الجديدة بالبرامج األولى وللمرة..  بنها بجامعت كلياث 01 في الدراست بدء

 العبىر بفرع

 وألول بنيا بجامعة كميات 01 داخل الدراسة بدأت
 بالعبور الجديد الجامعة بفرع الجديدة البرامج فى مرة
 الطالب من كبيراً  اقبالً  النظرية الكميات وشيدت ،

 ، الدراسة ايام اول فى المحاضرات لحضور الجدد
 الطالبية والمبادرات الجامعة طالب اتحاد نظم فيما

 الجدد الطالب لستقبال بالكميات متنوعة احتفاليات
 الطالب لتعريف الجوالة من طالبية فرق وتشكيل الفنية والعروض الموسيقى انغام عمى

 .والمحاضرات الجدوال باماكن

 داخل السبت أمس بدأت الدراسة إن ، بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور وقال
 موضحاً  بالعبور، الجديد الجامعة بفرع الجديدة البرامج في مرة وألول بالجامعة كميات 01
 القيادات وتواجد األول اليوم من بجدية الدراسة بدء عمى لمعمل خطة وضع تم أنو

 .الطالب لستقبال مواقعيم في التدريس ىيئة وأعضاء الجامعية

عداد بالكميات المطموبة الصيانة أعمال كافة مراجعة من نتياءاإل تم أنو السعيد وأضاف  وا 
 واتخاذ والمعامل والمدرجات المحاضرات قاعات وتجييز الدراسة وخطط الدراسية الجداول

 الطالبية باألنشطة وتعريفيم الجدد، الطالب استقبال لحسن الالزمة اإلجراءات كافة
ظيار وأىميتيا،  .الطالب ألبنائيا الجامعة تقدميا التي الرعاية أوجو وا 

 بنين» وبنيا بشبرا مدن 5 في الطالب لستقبال استعدت الجامعية المدن أن السعيد وأكد
 واستكمال والتطوير، التحسين إجراءات من مجموعة خالل من وطوخ ومشتير  «وبنات
 وتقديم المطاعم، وتطوير عالية، جودة ذات غذائية وجبات بتقديم العام ليذا اإلجراءات ىذه

 .لممذاكرة مناسًبا جًوا ليم توفر التي لمطالب الخدمات من العديد
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 والطالب، التعميم لشئون الجامعة رئيس ائبن - المغربي حسين/ الدكتور أجرى جانبو من
 ، األول يوميا فى الدراسة لمتابعة والتمريض والتربية البشري الطب كميات عمى جولة

 بجميع الجديد الدراسي العام لستقبال الستعدادات جميع من نتياءاإل جرى أنو مضيفاً 
 .الجامعة كميات

 بأماكن وتعريفيم الجدد، الطالب لستقبال طالبية فرق تشكيل تم أنو المغربي وأضاف
 ووضع المختمفة، الطالبية األنشطة في المشاركة عمى وحثيم والمحاضرات الجداول
 .العام مدار عمى ليا خريطة

 التطورات لمواكبة المناىج وتحديث التعميمية العممية وجودة تطوير أىمية المغربى وأكد
 يكتفي وأل أنواعيا بكافة الطالبية باألنشطة الىتمام ضرورة عمى مشدداً  ، العالمية العممية
 اإلنسان بناء في تساىم األنشطة تمك أن حيث فقط، العممي بالتحصيل الجامعي الطالب
 .المصري

 ورؤساء والوكالء بالعبور األكاديمى الفرع ومدير الكميات عمداء حرص اخرى ناحية من
 الدراسى العام بدء من األول اليوم خالل الطالب وسط التواجد عمى واألساتذة األقسام
 .بيا المختمفة واألنشطة والبرامج بالكميات وتعريفيم بيم لمترحيب

 والبرامج العام ىذا بالعبور بنيا جامعة بفرع برامج 3 بأول الدراسة بدء تقرر أنو ُيذكر
 الشعبة برنامح الزراعة، بكمية «البيوتكنولوجى» الزراعية الحيوية التقنية برنامج ىي الجديدة

 .الحقوق بكمية اإلنجميزية الشعبة وبرنامج التجارة، بكمية اإلنجميزية

 


