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:مصزيت جامعت أفضل إلختيار الزئاسيت للمبادرة تنفيذا  

 الجامعيت والمدينت الكلياث وتتفقد  بنها تزور الجامعاث أداء تقييم لجنت

 .االستعداداث فى الطالب بمشاركت وتشيد الزمد ومستشفى

 جامعة رئيس بأعمال القائم - المغربى حسين/ الدكتور إستقبل
 التعميم ووزارة الوزراء مجمس من وفداً  الجامعة إدارة بمقر بنيا

 التطوير أداء لقياس الجامعات تقييم لجنة أعضاء العالي
 تنفيذاً  الجديد الدراسى العام الستقبال تمت التى واالستعدادات

 السيسي عبدالفتاح/ الرئيس السيد عنيا أعمن التي لممبادرة
 .جامعة أفضل ختيارإل

 تعميمية بيئة توفير في المصرية لمجامعات تحفيزاً  يأتي المجنة زيارة أن المغربى وقال
 في وذلك وطنيا بمستقبل النيوض عمى قادرة دفعات تخريج في تسيم لطالبيا مالئمة
 لمجامعات األعمى المجمس وضعيا التي لممعايير وفقاً  المصرية الجامعات تقييم إطار

 .منشأتيا كفاءة ورفع تطوير في الذاتية مواردىا عمى اعتمدت جامعة أفضل ختيارإل
 ما  الزيارة بفريق لقائو خالل جامعة فضلأل التحضير لجنة عضاءوأ المغربى واستعرض

 جاىزية ومدى بيا والصيانة التطوير عمالوأ وكمياتيا الجامعة في استعدادات من تنفيذه تم
 فى الطالب الستقبال المكتباتو  المحاضرات وقاعات والمعامل التعميمية المنشات كافة
 .الجديد العام
 فى معيار 11 تحديد وتم بالجامعة كمية افضل ختيارإل مبادرة طالقإ تم أنو المغربى وقال

 كما الجديد الدراسى العام الستقبال االستعدادات فى الكميات جميع تتنافس حتى المسابقة
 موحده ىويو ىناك يكون حتي الجامعو كميات لجميع الشكل موحدة بوابات تصميم تم

 الجدد الطالب الستقبال طالبيو فرق تشكيل تم و  الجامعو، لكميات الخارجي لممظير
 الطالبية األنشطة في المشاركة عمى وحثيم والمحاضرات الجداول بأماكن وتعريفيم
 .المختمفة
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 لمكميات الجديدة توالمنشأ لمطالب الجامعة توفرىا التي الخدمات المغربى استعرض كما
 الثانى المركز عمى الجامعة حصول ومنيا الماضية الفترة خالل تحققت التى نجازاتواإل
 بجامعو الخامس الجامعيو المدن شباب أسبوع فى المصرية الجامعات مستوى عمى

 .السويس
 البريطاني التايمز تصنيف فى متقدم بمركز وتميزت جديداً  انجازاً  بنيا جامعة حققت كما

 عالمياً  811 - ١11 من الترتيب فى بنيا جامعة وجاءت العالم، مستوي عمى لمجامعات
 .المرتبة ىذه فى أخري مصرية جامعات ٥ مع بنيا جامعة ادرجت حيث
 مراكز تصنيف فى األول المركز عمى بنيا بجامعة والتقويم القياس مركز حصل كما

 بالمركز ببنيا اليندسة كمية فريق فاز و المصرية الجامعات مستوى عمى والتقويم القياس
 مريكيةاأل بالجامعة أقيمت والتي 1118 المجتمعية األعمال لريادة مًعا مسابقة فى الثاني

 .الحكومية المصرية الجامعات مختمف من فريق 33 فييا وشارك
 الكميات من وعدد الجامعة دارةإ بمبنى التطوير أعمال المجنة تفقدت اخرى ناحية من

 ماكنوأ الكشف غرف وتفقدت الرمد مستشفى بزيارة قامت كما سعد بكفر الجامعية والمدينة
 .المختمفة وكمياتيا الجامعة داخل تطوير من يجرى ما عمى لمتعرف المرضى استقبال

 الكميات داخل تتم تطوير عمالأ من يجرى وما الطبيعة عمى شاىدتو بما المجنة شادتوأ
 األنشطة معرض المجنة تفقدت كما والعاممين ريسالتد ىيئة عضاءوأ الطالب بمشاركة
 الفنون كمية طالب نظمو التى المعدنية والمشغوالت والمنسوجات اليدوية واألعمال الطالبية
 .التطبيقية
 لمباني العام والشكل الجمالي المظير عمى بالحفاظ الجامعة طالب المجنة وطالبت
 بين الربط وكذلك البيئة وتنمية المجتمع خدمة فى والمساىمة الجامعي والحرم الجامعة

 .األعمال وريادة والصناعة التخرج مشروعات
 


