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 ةسييطت ج    إل ةئيي ج جامعيية بنهييا خطةييلج خعيية    امعيير

7102  :7717 
  

نيا في لقائو مع رئيس جامعة ب - السيد القاضى/ أشاد الدكتور
عمال كتمال األإ ةبمناسب ةستراتيجي بالجامعفريق التخطيط اإل

 ةبدق ةوكذلك الخطو التنفيذي ةستراتيجياإل ةنجازه لمخطا  داء الفريق و أالتي كمف بيا الفريق، ب
عمل اثبت لمجميع  عمي العمل من خالل فريق ةعاون كبير حيث اثبت الفريق القدر وت
                      ة.وصالح مصرنا الحبيب ةجل صالح الجامعأن خالص والتفاني ماإل

من شائعات ن مصر تمتمك تعميم جيد ومتميز عمي عكس ما يروده البعض أوذكر 
ن الدليل عمي ذلك تميز طالبنا وأعضاء ىيئة التدريس في أبضعف التعميم، موضحًا 

لي النجاحات إ ةضافباإل ةأو عالمي ةأقميميجميع المسابقات التي يشتركون فييا سواء 
                                              .في البحث العممي والنشر الدولي ةالمستمر 

بين المؤسسات  ةو التعميم المصري، بيدف فقد الثقلتشوي  ةوشدد القاضي عمي وجود مؤامر 
والتواصل مع الشباب  ةن نعي ىذه المؤامر أوالشباب، مؤكدًا عمي ضرورة  ةالتعميمي

              ة.التي يستحقونيا بجدار  ةاجز بيننا وبينيم ومنحيم الثقوالقضاء عمي كل الحو 
 ةستراتيجيسميمو الخطة اإلاتيجي بالجامعة لتستر ذلك خالل لقائو بفريق التخطيط اإلكان 

م، وأضاف 7177 –7102 ستراتيجية الجامعة إل ةالتنفيذي ةفي إصدارىا الثاني والخط
ورؤيتيا  ةالفعمي ةياجات الجامعتتوائم مع إحت  7177_7102 ةالجامع ةالقاضي أن خط

عامة، بيدف دفع  ةبصف ةتشكل رؤية الجامع ةن ىذه الخطأ، مشيرًا ةبواقعي ةالمستقبمي
ن يؤدي كل أتحاد والتعاون و لعمل واإل، من خالل اةلي العالميإلألمام والوصول  ةالجامع

التطوير و ن يستمر الفريق في أنجاز، و عمي قدرتنا عمي اإل ةمنا دوره مع وجود قناع
                       .م7177وحتي عام  7102ابتداء من عام  ةمتابعة تنفيذ ىذه الخط

ي ذلك فعدد ن جامعة بنيا في تقدم وتميز مستمر، حيث يوجد شواىد عمأوقال القاضي: 
يا في تزايد والماجستير وعدد الطالب المسجمين في الدراسات العم ةوجوده رسائل الدكتورا

لطالب الوافدين وكذلك زيادة نسب النجاح والمتفوقين في عدد ا ةمستمر، كذا وجود طفر 
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التي  ةفي كل المسابقات العالمي ةلي الحصول عمي مراكز متقدمإ، باالضافة ةبالجامع
 1110يزو داري األعتماد اإلاإل ةاخيرا عمي شياد ة. وحصول الجامعةتشترك فييا الجامع

                                .داري ايضار اإلداء وتميز الكادأدليل عمي  7112لسنو 
براز النجاحات عمي أرض ا  لتحمي بالصبر و األمل والتفائل و وأكد القاضي عمي أىمية ا
لي ضرورة إ، مشيرًا ةفبالعمل والحب سنعبر ىذه الضائق الواقع والعمل عمي تنميتيا،

 ةسوف تنقل مصر نقم ةن المشاريع القوميأن الغد أفضل و أفي  ةتصديق القيادة السياسي
                                                               ة.كبير  ةقتصاديا  و  ةحضاري

 ةالعمل أو القياد فية المباشر  ةسواء القياد ةبالوقوف صفًا واحدًا خمف القياد مطالبًا الجميع
لي إسننطمق  ةيمان والعزيم، فبالعمل واإلةوعدم الوقوف في صفوف متقابم ةلمدول ةالسياسي
                                                                                .األمام

لعميا لشئون الدراسات ا ةنائب رئيس الجامع - ىشام أبوالعينين/ ومن جانبو وجو الدكتور
ن جامعة بنيا أ، وقال أبوالعينين: ةبالجامع ةستراتيجياإل ةوالبحوث الشكر لفريق الخط

                  ة.السيد القاضي رئاسة الجامع/ ن تولي الدكتورأمنذ  ةنطالقو قويإتشيد 
لجامعة شرحًا مفصاًل ستراتيجي بامدير التخطيط اإل - جمال عبدالعزيز/ فيما قدم الدكتور
 ةالتنفيذي ة، والخط«األصدار الثاني»م7177-7102 ةمجامعل ةستراتيجيعن الخطة اإل

جتماعات وورش عمل إىي نتاج  ةن ىذه الخطأم، و 7177 –7102 راتيجية الجامعة ستإل
 ةمن الييئ ةجراء مقابالت مع مسئولي الجامعا  و  ةمن كل كميات الجامع ةومشارك ةكثير 
 ةلتطوير وتحديث الخط ةقتراحات المالئملي اإلإستماع واإل ةداريواإل ةكاديمياأل
                                                          .م7177-7102 ةستراتيجياإل
 ةالراىنم تتوائم مع المستجدات 7177-7102 ةن خطة الجامعة المحدثأضاف أو 

لي عدد من التوصيات إ ة، حيث انتيت المجان المختصةقتصاديوالتغييرات اإل ةوالمستقبمي
    .ةمجمس الجامعبعد عرضيا عمي  ةالجديد ةحظات والتي تم تطبيقيا عمي الخطوالمال

    
  


