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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان  
 افتتاح المؤتمر األول للجودة بطب بنها

 ،حافظ القليوبيةم -عالء عبدالحليم  /افتتح الدكتور
إي ان ع    /والدكتورة ،القائم بأع ال رئيس جامعة بنها -حسييييييييب ال   ب   /والدكتور
القييائم بع ييي ع يييد كلييي  الرييم  -اي ييان البيرييار  /والييدكتور  ،نييائييم ال حييافظ -ريييان 

ورئيس ال ؤت   فعاليات ال ؤت   العل   األول للجودة بكلية الرم البشييييييييييييييي   جامعة 
وبحضيييييييييييييييور الدكتور  نادي  بدراو   «النظ ية والتربيق الجودة بيب»بنها تحت عنوان 

عضييييييييو ال جلس الرم للتروي  بال جلس األعل  للجامعات والدكتور اح د  ييييييييع او  
محافظ الدقهلية السييييييييييابق والدكتور عادل العدو  ووي  النييييييييييحة والسييييييييييكان األ ييييييييييبق 

نائم والدكتور  مايسييي   يييوق  نائم ووي  النيييحة والسيييكان والدكتور عالء عبد ال  ار 
رئيس هيئة ضيييي ان الجودة وعدد كبي  مب ءب اء الجود  ووكالء كلية الرم وءعضيييياء 

 هيئة التدريس والرالب.

وءكييد محييافظ القليوبييية علة ءه ييية نظيياي الجودة فة الجييامعييات والع ييي عل  ت عيلهييا 
وتربيقهييا عل  ءرا الواقو وب ييا يعود بييالن و عل  ال جت و ككييي، مؤكييدا ءن جييامعيية 

 يييييييييييييييو ييا كبي ا فة هيينا ال جييال مقييدمييا التنهئيية ل لييية الرييم عل  تنظيم بنهييا قرعييت 
 ال ؤت  .

وءضييييييياف ءن ال ت   الحالي  تشيييييييهد تعاون تاي بيب ال حافظة وجامعة بنها وهو ما يعود 
 بال ائد  علة ال جت و ال حيط مب تحسيب الخدمات ال قدم  ل .

  األكادي ية الجد دة ف  ومب جانب  ءكد رئيس جامعة بنها علة اه ية مناقشييييية ال عا ي
  اعتبارا مب العاي الجامع  2+5التعليم الرب  واليات تربيق ءرة الدرا ييييييييية الجد دة  
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عل  مسيييييييتو  الجامعات ال نييييييي ية والن   هدف الة تروي   2019- 2018الحالة 
التعليم الرب  ف  منيي  وترابق  مو التعليم الدول  وما يحدع عل  ال سييتو  العال   

ربيم ال ن   ف  مناف التعليم العال   مب الناحية العل ية والتقنية وحتة ينبح ال
 واإلكلينيكية.

وءضيييييياف ال   بة ءن الجود  بنيييييي   عام  عبار  عب مدءالت ومخ جات ومؤ يييييي ات 
ءداء وع ليات مختل   ف ب األه ي  تحقيق نسيييييييييم انجاو محدد  مسيييييييييبقا ، مشيييييييييي ا  الة 

ف ة منييييييييييييي  انتهينا مب نظ يات الجود   اه ية ترويو نتائج الجود  علة ارا الواقو
 وال رلوب منا األن هو تربيق هن  النظ يات ونتائجها علة ءرا الواقو.

وقييييالييييت الييييدكتور  اي ييييان البيرييييار ءن ال ؤت    نيييياقع عل  مييييدار  ال يييية اييييياي ءربعيييية 
موضيييييييييييييييوعات هامة هة نظ يات الجودة و  ا تربيقها ودور الرالب فة تربيقات 

عليم ال ختل ة وكنلك مترلبات اعت اد مؤ ييييييييسييييييييات التعليم العال  الجودة فة م احي الت
وتجد د االعت اد وءيضيييييييييييييييا    ا التعليم الربة الحد تة وتحديات بدء ت عيي ال عا ي  
األكادي ية القومية الجد دة لدرا ييييية الرم البشييييي   والت  بدء الع ي بها بداية مب العاي 

 الدرا   الجار .

ومب جه  ءء   ءفتتح محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها مع ضا لالبت ارات واإلبداع 
لرالب مدارس محافظة القليوبية ت عيال  لألنشيييييييييييييييرة ال جت عية الت املية لوحدة إدارة 
الجودة بالجامع ، وتأصييييييييييييييييال  لتقافة الجودة بيب  الب م احي التعليم ال ختل ة وتن ية 

 االءت اعات العل ية.قدراتهم عل  االبت ار و 


