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إجتماع طارئ لمجلس كلية العلوم يحضره مدير التخطيط اإلستراتيجي للجامعة 

 إلستعراض خطة الجامعة اإلستراتيجية 2222-2202

 

مدير  -ز جمال السيد عبدالعزي /السيد األستاذ الدكتورحضر  
التخطيط اإلستراتيجي بالجامعة مجلس كلية العلوم الطارئ 

مايو و قدم سيادته عرض  42الموافق   المنعقد يوم األربعاء
م و 4144-4102أهم مراحل و مالمح الخطة اإلستراتيجية للجامعة   توضيحي عن

ة مع عداد خطة الكلية بصورة مؤسسية يشارك فيها كافة األطراف المعنية و متوافقأهمية إ
ليات المتبعة لمتابعة تنفيذ الكليات األنشطة الواردة بخطة خطة الجامعة الجديدة و اآل

ستيعابية للجامعة ستكون علي ثالث أوضح سيادته بأن زيادة القدرة اإلكما . الجامعة
 . محاور

نشاء كلية طب أسنان و كلية صيدلة و إكتمال منظومة الكليات الطبية و إ: المحوراألول 
نشاء مبني جديد لكلية العلوم و مبني جديد لكلية التربية الرياضية و الج طبيعي و إكلية ع

 . أخر لكلية الفنون التطبيقية   مبني
 . حدي عشر كلية بمقر الجامعة بالعبورإنشاء إ: المحور الثاني 

 . ضافة مدرجات و معامل جديدةتطوير مباني كليات الجامعة و إ: ثالمحور الثال
أنه قد تم مضاعفة األنشطة و تكلفتها الخاصة بمنظومة الدراسات العليا و و أكد سيادته ب

البحث العلمي خمس مرات مقارنة بمثيالتها في الخطط السابقة للجامعة و ذلك لتعزيز 
قليمي و اإلافسي مع الجامعات ذات التصنيف و لتحسين الوضع التن مكانة الجامعة دوليا  

الحقوق و اجتمع مع القيادات األكاديمية ار سيادته كلية و في نفس اليوم ز   ىالدولي العال
تفادة من كافة مقدرات الجامعة و سيادته بأن الخطة الجديدة تعظم اإلدارية و أكد سو اإل

نشطة الكليات و كضمانة لتنفيذ أ ةو تنميتها بصورة مؤسسية و علمي  ةدارة مواردها الذاتيإ
معة هدفها في الوصول مع و تحقيق الجاالجامعة مما سيؤدي لزيادة كسب ثقة المجت

 . و تطوير كافة كليات الجامعة عتماد كافة مكونات الجامعة دوليا  للعالمية و إ
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د األستاذ العلوم و السي عميد كلية -عبدالعظيم مهنا  /رو قد أكدا السيد األستاذ الدكتو 
ات و ينشطة خطط الكلكلية الحقوق علي ضرورة تنفيذ كل أعميد  -السيد فودة  /الدكتور

 .ةنجاز بصورة دورية و مؤسسيالجامعة و متابعة مؤشرات اإل
 


