أخثار
جايعح تنها
األربعاء 0202/3/02:

خالل احتفانيح تكزيى طالب انًزحهح األونى ين يثادرج «صنايعيح يصز»
تجايعح تنها:
عثذانحهيى  :جايعح تنها نذيها خثزاخ تفىق تكثيز انخثزاخ انذونيح
انسـعيذ  :نزحة تكافح انًثادراخ انًجتًعيح وتحيح نكم أو يصزيح
انًغزتى  :تنها أول جايعح تشارك في تنفيذ يثادرج صنايعيح يصز
شيد الدكتور /عالء عبد الحميم  -محافظ القميوبية
والدكتور /جمال السعيد  -رئيس جامعة بنيا اإلحتفالية التى
نظمتيا الجامعة لتكريم طالب المرحمة األولى من مبادرة
«صنايعية مصر» بحضور الدكتور /حسين المغربي -
نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب ،والدكتور/
ىشام البطش ،والدكتورة /إيمان البيطار  -المشرفين عمى
قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كميات الحاسبات والمعمومات واليندسة بشب ار
والفنون التطبيقية وىندسة بنيا والتربية النوعية والزراعة ووكيل و ازرة التربية والتعميم.
وفى كممتو أكد محافظ القميوبية أن سعادتو ال توصف بإتمام المرحمة األولى من مبادرة
صنايعية مصر مع خيرة شباب مصر الشباب الذي في يده الخير والنماء ومستقبل مصر
 ،موجياً التينئة لرئيس الجامعة الجديد الدكتور /جمال السعيد ،ولمدكتور /حسين المغربي
 -نائب رئيس الجامعة عمى فترة توليو قائماً بأعمال رئيس الجامعة خالل الفترة الماضية.

وقال المحافظ إن مبادرة صنايعية مصر ىى مبادرة رئاسية كريمة تحمل الخير لشباب
مصر وىذا ما دعى إليو الرئيس /عبد الفتاح السيسي من أجل أن تكون مصر قوة
اقتصادية كبيرة ،ولذا فإننا نجحنا في المحافظة وبدعم الجامعة وبالتنسيق مع التربية
والتعميم في نجاح المبادرة.
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وطالب المحافظ في كممتو بتأىيل الطالب لمقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مؤكداً
أن المحافظة تدعم الشباب من أجل قياميم بالمنافسة في سوق العمل فنجاح مصر

اإلقتصادي بأيدي شبابيا ودعم الجامعة والتربية والتعميم ،قائال «لدينا اساتذة وخبرات فى
جامعة بنيا تفوق بكثير القدرات والخبرات الدولية».
من جانبو وجو الدكتور /جمال السعيد  -رئيس جامعة بنيا ،التحية والتقدير لمدكتور/
عالء عبد الحميم  -محافظ القميوبية عمي دعمو لجامعة بنيا ،مطالبا بمزيد من الدعم
المستقبمي لخدمة أىالى المحافظة.
وأشاد السعيد بنجاح المرحمة األولى لممبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» مؤكداً أنيا تعد

من المبادرات اليامة والتى ليا مستقبل ومراحل كثيرة لخدمة طالب وشباب القميوبية،
مضيفا أن جامعة بنيا تدعم تمك المبادرات المجتمعية بشكل كامل.
وأكد رئيس جامعة بنيا أن ىناك تطو اًر لمفيوم دور الجامعة في العمل المجتمعي والذي
سنعمل عميو خالل المرحمة المقبمة من منطمق أن جامعة بنيا ىي بيت الخبرة الرئيسي في

محافظة القميوبية والدور المجتمعي ىو المستقبل الذي سنعمل عميو ومن ىذا المنطمق
سيتم إطالق حوار مجتمعى حول جميع األفكار والمبادرات التى تتبناىا الجامعة باعتبار
أن المجتمع ىو المستفيد األكبر من ىذه المبادرات المجتمعية.
وأشار السعيد إلى أىمية المبادرات واألنشطة الطالبية داخل كميات الجامعة ،منوىاً بأن
إدارة الجامعة عمى استعداد تام لتمقى األفكار والمبادرات التى يطرحيا الطالب وتكون

نابعة منيم وتنفيذ أليام منيا لخدمة المجتمع المحمى.
وفى الفتة طيبة وجو رئيس جامعة بنيا فى كممتو خالل اإلحتفالية التحية والشكر لكل أم
مصرية وجميع األميات بالجامعة بمناسبة االحتفاالت بعيد األم.
من جانبو وجو الدكتور /حسين المغربى  -نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب
الشكر لمحافظ القميوبية عمى دعمو المبادرة والتينئة لمدكتور /جمال السعيد عمى رئاستو
جامعة بنيا.
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وقال المغربى أن جامعة بنيا أول جامعة تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «صنايعية
مصر» ،وذلك بيدف تدريب طالب التعميم الفني والشباب عمي المين الحرفية بأساليب
مشير إلى أنو تم إعداد برامج خاصة بالتدريب
ًا
عممية قادرة عمى النيوض بتمك المين،
والتأىيل الالزم إلعداد الكوادر الفنية لمواجية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة
ومنحيم شيادة معتمدة من الجامعة.
فيما قال الدكتور /ىشام البطش أن المرحمة األولى لممبادرة تم تنفيذىا بكميات اليندسة
ببنيا واليندسة بشب ار والتربية النوعية والحاسبات والمعمومات والفنون التطبيقية والزراعة،
حيث تم إعداد برامج تدريبية عمى مدى أسبوعين بواقع  32ساعة تدريبية لممتدربين من
طالب التعميم الفنى.
وأضاف أن المبادرة فرصة كبيرة لتدريب الطالب عمى العديد من الصناعات فى مجاالت
التركيبات الكيربية وصناعات الخراطة والمحام وسباكة المعادن وانتاج الحمي ومكمالت
الزينة وتكنولوجيا المالبس والموضة والخياطة والتفصيل ،باإلضافة إلى ميارات الحاسب
اآللى.
ومن جانبو أكد طو عجالن  -وكيل و ازرة التربية والتعميم ،أن المبادرة الرئاسية «صنايعية
مصر»والتى تم تدشينيا بجامعة بنيا نجحت في تحقيق األىداف التي تم وضعيا لتمك
المبادرة ،حيث تم تدريب  061طالباً خالل المرحمة األولى من طالب التعميم الفني.

