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 «المعلىمات وتكنىلىجيا الحديثة الزراعة»مؤتمر افتتاحه خالل

 بنها بجامعة الخاصة البرامج تشجيع على حريصين : السعيد

 

 ىناك أن بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور أكد
 أن لىإ مشيراً  الحكومية الجامعات تواجييا كبيرة تحديات
 لتحقيق والعمل سريعاً  التحرك يتطمب ما وىو قوية المنافسة

 تزخر الجامعة كميات أن مضيفاً  بنيا جامعة تنشدىا التي الرؤية
 .التخصصات مختمف في مستوى عمى وباحثين بأساتذة

 تطبيق في التوسع عمى الجامعة إدارة تعمل سوف المنطمق ىذا من أنو السعيد ضافأ
 واستقاللية ليا التابعة والوحدات الكميات داخل لمعمداء واسعو صالحيات ومنح الالمركزية

 .الواجبة المسئولية وتحمل الحاكمة الضوابط من طارإ فى القرارات تخاذإ في
 السنوي العممي لممؤتمر اإلفتتاحية الجمسة فى السعيد القاىا التى الكممة خالل ذلك جاء

 «المعمومات وتكنولوجيا الحديثة الزراعة» عن بمشتير الزراعة كمية تنظمو الذى الخامس
 الكمية ووكالء العمداء من وعدد الكمية عميد - عراقي محمود/ الدكتور بحضور وذلك

 .والطالب التدريس ىيئة وأعضاء األقسام ورؤساء
 إدارة أن كما المحمى المجتمع مع التواصل عمى حريصة بنيا جامعة أن السعيد أكد

 بكافة المجتمع عمى مردود ليا التى التطبيقية العممية بحاثباأل كبيراً  اىتماماً  تولى الجامعة
 بعض وىناك سنوياً  عممياً  بحثاً  1911 بنشر تقريباً  تقوم الجامعة أن لىإ مشيراً  مؤسساتو
 .عالجيا وطرق المجتمع فى الحقيقية المشاكل حل فى بالفعل تساىم التى األبحاث

 لقاء وعقد العممية األبحاث أفضل ختيارإل متخصصة لجنة تشكيل جارى أنو لىإ شارأو 
 أن عمى والتأكيد المجتمع ثقة لكسب بحاثاأل ىذه نتائج عالنإل المتخصصين مع موسع

 وتطوير بالجامعة الخاصة البرامج تشجيع والعمل مشاكمومواجية  عمى قادرة الجامعة
 واضحة مستقبمية عمل وخطة رؤية وضع خالل من وذلك الخاص الطابع ذات الوحدات

 .ليا
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 الكمية مؤتمر انعقاد أن الزراعة كمية عميد - عراقى محمود/ الدكتور قال جانبو من
 عام ىو 9112 عام نأب الجميورية رئيس مبادرة مع شياً اتم يأتى الخامس السنوى العممى
 الماضية ياماأل خالل نظمت بالكمية العممية االقسام جميع نأ لىإ مشيراً  مصر فى التعميم

 العامة والشخصيات والطالب ومعاونييم التدريس ىيئة أعضاء بحضور عممية مؤتمرات
 .بالمجتمع

 مستوى رفع جلأ من التعميمية ببرامجيا لمنيوض دائماً  تسعى الكمية نأ لىإ العميد شارأ
 الوافدين الطالب من مزيد لجذب وتسعى العمل سوق متطمبات تواكب لكى خريجيا
 .دولية جامعات مع العميا الدراسات فى مشتركة عممية جاتدر  منح  وكذلك  بيا لمدراسة
 «الصحراوية االراضى واستزراع استصالح» ببرنامج تأبد قد الدراسة نأ عراقى اضاف
 أن مؤكداً  فدان ونصف لممميون القومى المشروع متطمبات لتمبية وذلك يةنجميز اإل بالمغة
 مع مشترك مشروع تنفيذ فى ايضاً  الكمية بدأت كما خاصة برامج 4 تضم صبحتأ الكمية
 من جديدة نافأص نتاجإل الزراعية البحوث مركز مع والتعاون الصينية الجامعات بعض
 .الصحراوية األراضى فى لزراعتيا والجفاف المموحة يتحمل األزر

 خالل العميا لمدراسات الكمية وكيل - الجيزاوى ناصر/ الدكتور استعرض خرىأ ناحية من
 استعرض كما والثقافية العممية والعالقات والبحوث الدراسات قطاع أنشطة المؤتمر
 القوافل عمل وخطة القطاع نشطةأ المجتمع لخدمة الكمية وكيل - بينساوى عادل/ الدكتور
 التعميم لشئون الكمية وكيل - الزعبالوى محمود/ الدكتور وقدم الطالب وتدريب الزراعية
 .بالكيمة الطالب قطاع وأنشطة خطة عن عرضاً 
 من عدداً  الزراعة كمية وعميد بنيا جامعة رئيس كرم المؤتمر فعاليات ىامش وعمى

 .بالكمية الدولى النشر فى المتميزين التدريس ىيئة أعضاء
 
 


