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 بحصىلها اآلداب كلية احتفال يشهدان بنها جامعة ورئيس القليىبية محافظ

اإلعتماد على  

 القميوبية محافظ - الحميم عبد عالء/ الدكتور شيد
 التى حتفاليةاإل بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ والدكتور
 عى حصوليا بمناسبة بالجامعة اآلداب كمية نظمتيا
 التعميم جودة لضمان القومية الييئة قبل من االعتماد
 نائب - المغربي حسين/ الدكتور بحضور وذلك واالعتماد

/ والدكتور الكمية عميد - الرباط عبير/ والدكتورة والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس
 من الطالب من كبير وعدد ونوابيم الكميات وعمداء النواب مجمس عضو - الفيومي محمد
 .                                                 الجامعو كميات جميع

 أن لىإ مشيراً  الجودة عمي لحصوليا اآلداب لكمية التينئة القميوبية محافظ قدم كممتو وفى
 مقدماً  إلييا نتماءاإل شخص أي يشرف والتي والمشرفة المتميزة الجامعات من بنيا جامعة
  .جيودىم عمي الكمية وعميدة الجامعة لرئيس التينئة أيضاً 

 جيوده عمي السيسي الفتاح عبد/ الجميورية لرئيس والتقدير الشكر المحافظ قدم كما
 الجامعات مصاف في لتكون المصريو الجامعات وتقدم  بالتعميم لمنيوض المخمصة
 أيضاً  جيوده عمي العالي التعميم وزير - الغفار عبد خالد/ لمدكتور الشكر وكذلك العالمية
دخال المصرية بالجامعات لإلرتقاء  من الطالب يقصدىا جديدة ونظرية عممية كميات وا 
 .العالم أنحاء جميع

 من األكاديمى اإلعتماد عمى اآلداب كمية حصول نأ السعيد جمال/ الدكتور كدأ جانبو من
 جامعة رصيد إلى تضاف جديدة إضافة يعد واالعتماد التعميم جودة لضمان القومية الييئة
 .بنيا
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 أننا لىإ مشيراً  والجودة اإلعتماد في كبيرة طفرة حالياً  تشيد الجامعة إن السعيد، وقال
 جودة لضمان القومية الييئة من الكميات واعتماد الجودة نظم استكمال عمى دائماً  نحرص
 القادمة الفترة فى اإلعداد يجرى كما بالجامعة كميات 7 اعتماد تم حيث واإلعتماد، التعميم
 .لإلعتماد الكميات من المزيد لتقدم

 التدريس ىيئة وأعضاء الكمية عميد - الرباط عبير/ لمدكتورة التينئة الجامعة رئيس وقدم
 ىي والجودة االعتماد نأ لىإ مشيراً  بالكمية المبذول جيدىم عمى ، والطالب والعاممين
خالص بجد والعمل والمشاركة التعاون إلى تحتاج متكاممة منظومة  مثل إلى لموصول وا 

  .الكبير اإلنجاز ىذا

 الطب كمية وىى بنيا بجامعة المعتمدة الكميات تكريم حتفاليةاإل تتضمنت اخرى ناحية من
 وكمية بشبرا اليندسة وكمية الزراعة وكمية البشرى الطب وكمية التمريض وكمية البيطرى
 .االداب كمية واخيراً  العموم


