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 بنهاااا  جاااا م اااا  ورئيس القليوبياااا  محاااا   
ح ن ب نى منشاااااااااا   يفتت يدة وم ف  جد  بتكل

 جنيه مليون 235

 ةالقليوبياا محاا ف  - فرحاا   رضاااااااااااااااا  /اللواء افتتح
 جديدةال والمب نى المنشاا   من عددا بنه  ج معه رئي  - الدين شاام  على /والدكتور

 جنيااااه مليون 235 اجماااا ليااااة بتكلفااااة والطالب التعليميااااة العمليااااة لخاااادمااااة باااا لجاااا معااااة
 مجمعو  الكيمي ء ومبنى الزراعية الهندساااااااة مبنى افتت ح الجديدة المنشااااااا   وتضااااااامن 
 مليون 43 اجم لية بتكلفة بمشااااااااااااتهر الشااااااااااااب بية التنمية ومركز الزراعة بكلية األبح ث

 .جنيه

 مجمعو  الكيمي ء، ومبنى الزراعية، الهندسااااة مبنى افتت ح الجديدة المنشاااا   وتضاااامن 
 مليون 43 إجم لية بتكلفة بمشاااااااتهر، الشاااااااب بية التنمية ومركز الزراعة، بكلية األبح ث

 دارةإ ووحااادة التطبيقياااة، والفنون والمعلومااا   الحااا سااااااااااااااابااا   كلياااة مبنى وكااا لااا  جنياااه
 75 لفةبتك المعلوم   تكنولوجي  ومركز والجودة، العلمي والبحث التطوير مشااااااروع  

 وك ل  جنيه، مليون 15 بتكلفة الج معى للمسااااااااااتشاااااااااافى اإلداري والمبنى جنيه، مليون
 عن فضاااااااال جنيه، مليون 42 بتكلفة شااااااابرا بهندساااااااة الجديد واإلدارى التعليمى المبنى
 ةللج مع الضااااااااي فة ودار المركزية والمكتبة االمتح ن   لمبنى األساااااااا   حجر وضااااااااع
 .جنيه مليون 60 بتكلفة سعد بكفر

 مةخد لشااااااائون بنه  ج معة رئي  ن ئب - إسااااااام عيل جم ل /الدكتور اإلفتت ح ضااااااارح
 شااااااائونل الج معة رئي  ن ئب - مصاااااااطفى ساااااااليم ن /والدكتور ،البيئة وتنمية المجتمع
 ئي ر  ومسااتشاا ري ،مشااتهر زراعة عميد - عراقى محمود /والدكتور ،والطالب التعليم
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 لكلي  ا وعمداء هندسيةال والشئون التطوير ومشروع   العلمى البحث لشئون الج معة
 .التدري  هيئة وأعض ء

 حيث القط ع   مختلف في كبيرة طفرة شهد  قد الج معة أن بنه  ج معة رئي  وق ل
نشااااااااااا ء للكلي   اإلنشااااااااااا ئية المساااااااااااطح   عدد زي دة تم  بيةالتر  لكلي   جديدة مب نى وا 

 لكل نش ئيةاإل المسطح   زاد  فقد ع م وبشكل والتمريض التطبيقية والفنون والحقوق
 طرح ج رى انه الى مشااااااااااااااايرا مربع متر 8000 إلى 2000 بين م  الج معة في كلية

 6800 مساااا حة على سااااعد بكفر الج معة ب رض قريب  العلوم لكلية جديد مبنى إنشاااا ء
 .مربع متر

 نم الكلي   واعتم د الجودة ن م اساااااتكم ل على حرصااااان  أنن  على الدين شااااام  واكد
 لتعليميةا العملية مسااااااااتوي   رفع يعنى مم  واإلعتم د التعليم في الجودة ضاااااااام ن هيئة
 ب شااارم بشاااكل الخريج ونوعية جودة على انعك  مم  لإلدارة المؤساااساااية القدرا  ورفع
 ىالبشااااااااااااااار  والطب والتمريض البيطرى الطب وهى ب لج معة كلي   5 اعتم د تم حيث

  .شبرا وهندسة والزراعة

 بحث مشااااااروع   تدير الشااااااب ب من بحثية مجموعة 35 من أكثر انشاااااا ء عن فضااااااال
 أعداد تضااااااااااااا عف  كم  والتنمية الوطن قضااااااااااااا ي  لخدمة جنيه مليون 30 بتكلفة علمى

 عدد ي دةز  وك ل  والدكتوراه الم جساااااااتير على للحصاااااااول للخ رج تسااااااا فر التي البعث  
 .الم ضية سنوا  4 الا خالل الوافدين الطالب

 تىال ب النج زا  القليوبية مح ف  - فرح   رضااااااااااااااا  /دكتور اللواء أشااااااااااااااا د ج نبه من
 في ح ف ةللم األول الخبرة بي  بإعتب ره  الم ضاااااااية الفترة خالل بنه  ج معة شاااااااهدته 

 من دتعااا وكلهااا  الحيوانى واإلنتااا ج والزراعياااة والخااادمياااة البيئياااة المشاااااااااااااااروعااا   تنفيااا 
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 اعةر ز  ج نب إلى للشاااااااب ب عمل فرص إيج د فى تساااااااهم التى الصااااااا يرة المشاااااااروع  
 فى مح ف ةلل الرائدة التجربة عن فضاااااااااااال القليوبية مح ف ة به  تشاااااااااااتهر التى الموالح
 رئ ساااااةل التخصاااااصاااااى االساااااتشااااا رى المجل  مع ب لتع ون بيت  جنب و يفت  مشااااارو 

 .القليوبى المواطن على ب لنفع يعود بم  الجمهورية


