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 بروتىكىل تعاون بين جامعت بنها ومعلىماث مجلس الىزراء

زيادة الىعى والحد من الكىارث ومكافحت الفساد ونشر البنيت التكنىلىجيت : 

 أهم بنىده

 

رئيس جامعة بنيا  -وقع الدكتور/ السيد يوسف القاضى 
رئيس مركز المعمومات ودعم  -والميندس/ حسام الجمل 

تخاذ القرار بمجمس الوزراء بروتوكول تعاون بين الجانبين في مقر المركز بمصر إ
  .الجديدة

أمين عام المجالس التخصصية برئاسة  -حضر مراسم التوقيع الدكتور/ كمال شاروبيم 
 -مساعد أول وزير الصحة والدكتور/ جمال إسماعيل  -والمواء/ أحمد زغمول  الجميورية

بات ات الحاسنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كمي
شبرا الدكتور/ والمعمومات الدكتورة/ ىالة زايد وىندسة بنيا الدكتور/ سامح ندا وىندسة 

ة لتكنولوجيا المعمومات الجامع مستشار رئيس -رجب مجاىد والدكتور/ غازى عصاصة 
جيا المعمومات بالجامعة نائب المدير التنفيذي لوحدة تكنولو  -والدكتور/ محمد غانم 

دارية وعدد من رؤساء المعمومات اإل مدير وحدة نظم -والدكتور/ مصطفى السيد 
 .القطاعات واإلدارات بالمركز

نولوجى لمنظومة البيانات من الموضوعات المتعمقة بالدعم التك تضمن البروتوكول عدداً 
  .عضاء المركز فى مختمف كمياتيايا وقيام الجامعة بتدريب عدد من أالموحدة بجامعة بن

كما نص البروتوكول عمى التعاون بين الجامعة والمركز فى مجال زيادة وعى الطالب 
والعاممين بالكوارث المحتممة لمحد منيا ونص البروتوكول بين الجامعة والمركز عمى 
المساىمة فى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالتعريف بالمركز وأنشطتو بين طالب 

  .الجامعة والعاممين بيا
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س الجامعة لتكنولوجيا المعمومات انو مستشار رئي -وأكد الدكتور/ غازى عصاصة 
مكانيات التى تتمتع بيا جامعة بنيا والبنية التكنولوجية التى استعرض خالل اإلجتماع اإل

وأكد عمى ضرورة التوسع فى إقامة ىذه البنية لمواجية متطمبات  متيا فى الجامعة تم إقا
 .العمل العممى والبحثى ولربط كميات الجامعة ببعضيا البعض

ن الجامعة تفتح ذراعييا لكل الجيات الحكومية فيما أكد الدكتور/ السيد يوسف القاضى أ
طفرات ضخمة لصالح العمل فى مختمف المجاالت لتحقيق التكامل بينيا وتحقيق 

  .المؤسسي فى الدولة وقال البد وأن نعمل بروح الفريق وال يستأثر كل منا بالعمل بمفرده
تخاذ القرار عن سعادتو رئيس مركز المعمومات ودعم إ -حسام الجمل دس/ وأعرب المين

معيا ن جامعة بنيا تعد األولى التى سيتعاون ون بين المركز وجامعة بنيا وقال أبالتعا
 .ول جامعة تطبق الذاكرة المؤسسية بدعم من المركزالمركز لتكون أ

وقال اننا سوف نطبق ما جاء في ىذا البروتوكول خالل شيرين عمى األكثر وقدم الجمل 
بدوه من تعاون كبير إلنجاح الممفات التى يعكف لرئيس الجامعة والجامعة عمى ما أ الشكر

ث واألزمات ومكافحة الفساد ونشر الوعى لدى المواطنين عمييا المركز وفى مقدمتيا الكوار 
وفى مقدمتيم الشباب وطالب الجامعات والمدارس بما يسيم فى خفض معدالت الحوادث 
وتقميل الخسائر التي تنجم عن الكوارث الطبيعية وتييئة المعمومات الالزمة لمتخذى القرار 

 .ألىدافو ومحققاً  حتى يكون القرار سميماً 
 


