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 بالمتميزين تحتفل بنها جامعة..  بالصور 

 
التي ا إحتفالية التميز العممي الثالثة أقامت جامعة بني
السيد / الدكتور  دراسات العميا وافتتحيانظميا قطاع ال

جمال / ، وحضرىا الدكتورةرئيس الجامع - القاضي
لشئون خدمة المجتمع  ةنائب رئيس الجامع - اسماعيل

نائب رئيس  - نينىشام أبوالعي/ والدكتور ةوتنمية البيئ
لمتميز العممي في  ةحتفاليوالبحوث، الذي أكد عمي أن ىذه اإللمدراسات العميا  ةالجامع

 .من يوم العمم العالمية مصغر  ةجامعة بنيا صور 

لعممي والعمم، بالبحث ا إالالمحاق بركب التقدم ولن يكون  ليإلي أن مصر تسعي إوأشار 
 ة.بنييا العديد من المشاريع البحثيبت ةخير األ ةتر عمي تحقيقو في الف ةوىو ما تعمل الدول

ؤكد دائمًا عمي تكامل سياستيا جمال اسماعيل أن جامعة بنيا ت/ ومن جانبو قال الدكتور
واالىتمام  ةالتعميمي ةمن جودة العممي ةتعميمي ةلتحقيق ىدفيا كمؤسس ةوالتعميمي ةدارياإل

 .بالبحث العممي وخدمة المجتمع
لمحفاظ عمي  ةستمرار في زيادة مواردىا الذاتيأن جامعة بنيا عمييا اإلوأضاف اسماعيل 

 ة.في مراكزىا في التصنيفات الدولي التقدم الذي بدأ يظير
مركزًا عمي  36السيد القاضي عمي أن جامعة بنيا تقدمت / أكد الدكتوروفي كممتو 

، فالبحث ممي بيامستوي جامعات العالم في العام الماضي، وذلك نتيجة تقدم البحث الع
، كما أننا من خاللو ةونو ال يمكن حل المشاكل المجتمعيوبد ةالعممي ىو قاطرة التنمي

لي القضاء عمي إضافو والجيل، باإل ةاتج قومي قوي والقضاء عمي البطالنستطيع تحقيق ن
 ة.والزراع ةمعوقات الصناع
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ون تطبيقيًا، وأوضح أن أننا اشترطنا في دعم البحث العممي أن يك ةوقال رئيس الجامع
ألف باحث في الدراسات العميا، مشيرًا أن  46أالف عضو ىيئة تدريس و 6بيا  ةالجامع

تسيم في حل  ةبحاث تطبيقيأحثين البد أن يعمل ويخرج عمينا بىذا العدد الكبير من البا
 .تصالوتكنولوجيا اإل ةوالصناعي ةوالزراعي ةواليندسي ةالمشاكل المجتمعي

ىمية البحث العممي، لذلك البد من تحقيق أبدور و  ةمؤمن ةالسياسي ةاضي أن القيادوقال الق
، ةالتي تنفذىا الدول ةالعمالق ةع تساىم في نجاح المشاريع القومينجاحات وبراءات اخترا

 ة.مبتكرين في كافة المجاالت البحثين نكون مساىمين و أو 
فضل لحل تقدم ىو الطريق األوشدد القاضي عمي أن االتصال المباشر بالعالم الم

 ةالمباشر  ةد وسط العاممين واستمرار المتابعبالتواج ةالمشكالت، مطالبًا قيادات الجامع
 .ىمية تحديد أليات العمل وتييئة المناخ المناسبألي إالدائيم والتواصل معيم، مشيرًا 

كان  يز أياً بداع ووصفو بالمتما  جتياد و إلي كل من يؤدي عممو بإ يةووجو القاضي التح
وقت كبير، فيجب تعويضو بالعمل لي العمل بعد ضياع إعممو، موضحًا أن مصر تحتاج 

 .ضافي حتي نمحق بركب التقدمإلا
دين، حتي يشعر المواطن وشدد عمي أىمية اتخاذ كل التدابير لمقضاء عمي الفساد والمفس

 .والحفاظ عمي أرض مصر ةكريمة وأن نسعي لحيا زنجاإبكل 
ة يزين والحاصمين عمي جوائز الدوليذكر أن جامعة بنيا قد قامت بتكريم ابنائيا المتم

، كما كرمت أعضاء ىيئة التدريس ةحتفالي، خالل اإلةوالتشجيعي ةالتقديري ةوالجامع
، وتكريم أكاديمية ةوالمحمي ةفي المسابقات العالمي ةي مراكز متقدمالطالب الحاصمين عمو 
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