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 فى زيارة للجنت الدراساث السياحيت باألعلى للجامعاث

 إشادة بالمنشاث الجديدة فى جامعت بنها

 

 بمكتبو بنيا جامعة رئيس - القاضى السيد/ الدكتور إستقبل
 بالمجمس والفندقية السياحية الدراسات قطاع لجنة اليوم

 أستاذ - الصبان شريف /الدكتور برئاسة لمجامعات األعمى
 وعضوية المنيا جامعة والفنادق السياحة لكمية السابق والعميد السياحى اإلرشاد بقسم

  /والدكتورة سويف بنى بجامعة والفنادق السياحة كمية عميد - حمود عمى غادة /الدكتورة
 الجديدة تلممنشأ المجنة زيارة لبدء السادات جامعة السياحة كمية عميد - مسعود منال

 بطمب لمجامعات عمىاأل لممجمس بنيا جامعة تقدمت التى والفنادق السياحة بكمية الخاصة
 يا.نشائإ

 السيد /الدكتور الزيارة خالل ورافقيم سعد بكفر الجديدة بالكمية المبانى بتفقد المجنة وقامت
 الكميات وكذلك عشر الخمسة وكمياتيا بنيا جامعة نشاءإ لتاريخ عرضا   قدم الذى القاضى
 وتفقدت لمبنات الرياضية التربية كمية مقدمتيا وفى لمجامعة ضافتياإ تقرر التى الجديدة
 .بالجامعة المركزية بالمكتبة الخاصة نشاءاتاإل الزيارة ىامش عمى المجنة

 عدد زيادة ليس الجديدة الكميات نشاءإ من اليدف نأ المجنة ألعضاء القاضى وقال
 المحافظات من وعدد القميوبية محافظة بناءأ احتياجات لتمبية ولكن بالجامعة الكميات

 الدراسين الطالب اغتراب يقمل بما ليا كميات نشاءإ قررنا التى الدراسات لنوع ليا المجاورة
 األمور ولياءأ عمى المالية األعباء ويخفف المحافظة خارج الكميات ىذه فى

 .والطالب
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 ىذا الفعمية الدراسة فى لمبدء الجامعة ىلتؤ  تمنشأ من شاىدوه بما المجنة عضاءأ شادوأ
 متطمبات وتطبيق المحاضرات قاعات تساعإ حيث من الجودة متطمبات مع وتتفق العام

 .لمطالب منواأل السالمة

 لبدء جاىزة لتكون تالمنشأ من نتياءاإل جلأ من المبذول بالجيد المجنة أعضاء أشاد كما
 عمى القاضى شدد نأ بعد سنوات لثالث بنائيا استغراق من بدل   القادم العام الدراسة
 .الجدد الطالب استقبال من الجامعة تتمكن حتى لإلنشاء الزمنى الجدول ضغط

 بمساحة طوابق 6 من يتكون بنيا بجامعة والفنادق السياحة لكمية الجديد المبنى نأ يذكر
 فندقية غرفة 44 المبنى ويضم جنيو مميون 66 وبتكمفة مربع متر الف 03 جماليةإ

 .المختمفة والمعامل الدروس وقاعات المحاضرات قاعات لىإ ضافةإ وكافتيريا ومطعم


