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5092 لسىة 1009 األيشو علي بىها جامعة حصىل حتفاليةإ في   

 غيز وجاساإل هذا تحقك لما الجميع بيه والتعاون الجماعي الجهد لىال: القاضي

 المسبىق

ي شيادة األيزو حتفاليو لحصوليا عمإنظمت جامعو بنيا اليوم 
تحصل عمي  ةمصري ةىا أول جامععتبار إب 2015لسنة  1001

السيد / حتفاليو الدكتورداراتيا، شيد اإلإمختمف  األيزو في
ىشام / رئيس الجامعو ونائباه الدكتور - يوسف القاضي

لمتعميم  - حسين المغربي/ لمدراسات العميا والدكتور - أبوالعينين
دارات اعدين وعدد كبير من العاممين باإلوالطالب وعدد من عمداء الكميات واألمناء المس

 .عمي شيادة األيزو ةالحاصم
دارات إالسيد يوسف القاضي في كممتو أن الجيد الجماعي وتعاون كافة / وقال الدكتور

داره من إ 18نجاز غير المسبوق بحصول لي تحقيق ىذا اإلإىو الذي أدي  ةالجامع
 2015لسنة  1001دارات الجامعو عمي شيادة األيزو إ

كن من الحصول عمي عتبارىا أول جامعو تتمإن نفخر بجامعو بنيا بأوأضاف أننا يجب 
 .ىذه الشياده العالميو التي تؤكد أننا عمي طريق التطوير الدائم والمستمر

أن شيادة لمالمانحة  السويسرية  شركة مدير - الزىيرى أشرف/ الدكتور أكد جانبو ومن
يعد دلياًل قاطعًا عمي تميزىا  2015لسنة  1001حصول جامعو بنيا عمي شياده األيزو 

 .افي تطبيق المعايير الدوليو لمجوده في الواقع وعمي مختمف اداراتي
 

مدير دعم التميز بمركز تطوير المشروعات بوزارة  - شريف موسي/ كما أكد الدكتور
 1001التعميم العالي أن جامعو بنيا حققت انجازًا ممموسًا بحصوليا عمي شيادة األيزو 

د أن لدي ادارة جامعة وجاءت بعدىا جامعتي القاىره وعين شمس مما يؤك 2015لسنة 



 

  أخبار

  جامعة بىها

   15/8/2018 : األربعاء

 

نجاز غير المسبوق وتكون لي تحقيق ىذا اإلإبنيا رؤيو مستقبميو تجاوزت بمراحل لتصل 
 .جامعو رائده في تطبيق الجوده عمي مختمف اداراتيا

ليو حتفاإبالجامعو أن  ةمنسق عام الجود - عبدالقادر عبدالكريم/ ومن جانبو قال الدكتور
داريو بالجامعو بعد أقل من عام عمي حصول الجامعو عمي اليوم بتكريم فريق الجوده اإل

دارات إالجيد الذي بذلو جميع العاممين بيأتي اعترافًا ب 2008لسنة  1001شياده األيزو 
لتحصل  2008لسنة  1001زت مرحمو الحصول عمي شيادة األيزو الجامعو التي اجتا

الجامعو الذي رئيس ال بدعم إوىو انجاز لم يكن يتحقق  2015نة لس 1001عمي األيزو 
حتفال الماضي أن ننطمق ونعمل بكل جديو لمحصول عمي شيادة األيزو قرر في يوم اإل

 .لموالتي تعد أحدث معايير الجوده في العا 2015لسنة  1001

 


