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 : المصريت بالجامعاث نىعها من األولى مبادرة فى

 الجديدة الكلياث حىل األراء إلستطالع مجتمعى حىار أول تعقد بنها جامعت

 رئيس - السعيد جمال /الدكتور برئاسة بنيا جامعة عقدت
 محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور وحضور الجامعة
 الجامعة رئيس نائب - المغربى حسين /والدكتور القميوبية
 مجتمعى وحوار مبادرة أول والطالب التعميم لشئون

 الكميات فى الدراسة بدء حول المجتمعية اآلراء الستطالع
 .الوزراء مجمس من عمييا الموافقة تم التى الجديدة
 التربية كميات وعمداء بنيا بجامعة الكميات عمداء من عدد المجتمعى لحوارا في شارك

 كمية ووكيل الشيخ بكفر الطبيعى العالج كمية وممثل والزقازيق المنوفية بجامعتى الرياضية
 وممثمين بالجامعة الجديدة الكميات إنشاء عمى والمشرفين القاىرة بجامعة الطبيعى العالج

 األزىر وممثمى الصيادلة نقابة ووكيل القميوبية أطباء ونقيب المجتمعية األطياف كافة عن
 واإلعالم واآلثار والسياحة لممرأة القومى والمجمس والتعميم والتربية والكنيسة واألوقاف
 .القميوبية بمحافظة المعنية واألجيزة

 عمى حريصة الجامعة أن بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أكد وكممت وفى
 مبادرة أول الجامعة عقدت المنطمق ىذا ومن المحمى المجتمع مع نفتاحواإل التواصل
 لموصول القميوبية بمحافظة المختمفة المجتمعية األطياف بمشاركة الواقع أرض عمى حقيقية

 تم جديدة كميات 4 من جديدتين كميتين وفتح تشغيل بدء حول المناسبة القرارات لىإ
 الستكمال والبشرية المادية امكانياتيا كافة تضع سوف الجامعة أن مؤكدا   عمييا الموافقة
 .بالقميوبية المجتمع رغبة عمى بناء اختيارىا يتم سوف التى الكميتين
 فى المتميز الجغرافى موقعيا بحكم خاصة طبيعة ليا بنيا جامعة أن إلى السعيد وأشار
 احتياجات أن مؤكدا   واإلنفراد، التميز من نوع يعطييا ما وىو القاىرة من وقربيا الدلتا قمب

 اتخاذ فى المجتمع بمشاركة ونرحب الجامعة إدارة أولويات رأس عمى دائما المجتمع
 .الجامعة تقدميا التى الخدمات ومتمقي أصيل شريك عتبارهبإ القرارات
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 عمى مردود ليا التى التطبيقية العممية بحاثباأل كبيرا   اىتماما   تولى الجامعة إدارة أن وأكد
 والزراعة الصناعة بتطوير العممية األبحاث ربط إلى باإلضافة مؤسساتو، بكافة المجتمع
 .المواطنين حياة تمس التى الموضوعات من وغيرىا
 التى األبحاث بعض وىناك سنويا   عمميا   بحثا   0911 بنشر تقوم الجامعة أن إلى وأشار
 جارى أنو مضيفا   عالجيا، وطرق المجتمع فى الحقيقية المشاكل حل فى بالفعل تساىم
 مع موسع لقاء وعقد العممية األبحاث أفضل ختيارإل متخصصة لجنة تشكيل

 المجتمع قضايا خدمة فى منيا واالستفادة االبحاث ىذه نتائج عالنإل المتخصصين
 .المحمى

 عقد فى بنيا جامعة بمبادرة القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء /الدكتور أشاد جانبو من
 فتح حول رائيمآ واستطالع بالمحافظة المحمى المجتمع ممثمى لمشاركة مجتمعى حوار أول
 ألنيا الفكرة ىذه تنفيذ فى سباقة الجامعة أن إلى مشيرا   الجديدة، الكميات فى الدراسة وبدء
 وخدمة المجتمعية حتياجاتاإل أساس عمى مقامة تكون نأ يجب مكانياتياوا   برامجيا بكل

 .المحافظة أىالى
 والتصنيفات المجاالت جميع فى تقدم من بنيا جامعة تشيده بما عبدالحميم أشاد كما

 الجامعة قيادة فى دوره عمى الجامعة رئيس - السعيد جمال /لمدكتور الشكر موجيا   الدولية
 .الجامعة داخل األمور كافة فى المجتمع ومشاركة التقدم من المزيد وتحقيق

 نأ والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربى حسين /الدكتور قال جانبو من
 والعالج الصيدلة كميات نشاءبإ الوزراء مجمس من نيائية موافقة عمى حصمت الجامعة
 كما والفنادق السياحة كمية موافقة عمى الحصول وجارى بنات الرياضية والتربية الطبيعى

 .واإلعالم سناناأل طب  وىى اخرى كميات إلنشاء التقدم جارى أنو
 والوصول المحمى المجتمع مع التواصل عمى حريصة الجامعة إدارة أن إلى المغربى وأشار

 الجارى الجديدة الكميات إنشاء من والمستفدين الميتمين ىرأ الستطالع توافقى ىرأ لىإ
 التى الجديدة البرامج حول رائيمآ استطالع عن فضال   القادم الدراسى العام خالل افتتاحيا

 .المجتمع احتياجات يخدم بما لمجامعات عمىاأل لممجمس الجامعة بيا تتقدم
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 التى بالمبادرة المجتمعى بنيا جامعة حوار فى المشاركين جميع أشاد أخرى ناحية من
 المبادرة أن مؤكدين الجديدة الكميات وفتح إنشاء حول بتوصيات لمخروج الجامعة طرحتيا

 الجامعة اىتمام مدى وتعكس المصرية الجامعات مستوى عمى نوعيا من األولى تعد
 .المختمفة بقضاياه واالىتمام المحمى بالمجتمع


