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 تطلق بنهاااة جاااة  ااا . .. كبرى  إحتفاااة  ااا  فى
 ونةئب رئ ساااااااااهة وتكرم اإلساااااااااترات ج   ا خط 
 ا ت ل م شئون 

 - 2016 للجامعة الجديدة اإلستتتراتيجية الخطة بنها جامعة أطلقت كبرى  حتفاليةإ فى
 واالهداف والغايات عةللجام  والرستتتتتتتتتتتتتتتالة الرؤية صتتتتتتتتتتتتتتتيا ة تضتتتتتتتتتتتتتتتم  والتي م2022

 مشتتروتات ووضتتع الخطة تضتتم  ودوليا محليا المجتمع طموحات لتلبية االستتتراتيجية
 ت   إتدادها تم للتطبيق قابلة اليات خالل م  محددة زمنية توقيتات في تفصتتتتتتتتتتتتتتتيلية

 .تمل ورشة 6٥  خالل م  وا تدت بالجامعة االسترتيجي التخطيط طريق

 الجامعة رئي  - الدي  شتتتم  تلي /اادكتور بتكريم الجامعة إحتفالية خالل ذلك جاء
 لبلو هما والطالب التعليم لشتتتتؤ   الجامعة رئي  نائب - مصتتتتطفي ستتتتليما  /والدكتور

 جمال /والدكتور ،القليوبية محافظ - فرحات رضتتتتتا /الدكتور وبحضتتتتتور القانونية ستتتتت 
 وزير - العدوي  تادل /والدكتور ،الجامعة رئي  نواب العنيي  ابو وهشتتتتتام ،استتتتتماتيل
 لمشتتتروتات الجامعة رئي  مستتتتشتتتار - شتتتول  تبدالرحيم /والدكتور ،الستتتابق الصتتتحة
 واتضتتتتاء الكليات وتمداء الجامعة رئي  ومستتتتتشتتتتارى  المنظمة اللجنة ورئي  التطوير

 .بالمحافظة والرقابية واالمنية التنفيذية االجهزة ورؤساء وومثلى التدري  هيئة

 له الجامعة تكريم ا  الجامعة رئي  - الدي  شتتتتتتتتتتتتتتتم  تلي /الدكتور قال جانبه م  
 م  زمالئه مطالبا للجامعة منتخب رئي  كاول مدته نهاية في صتتتدر  تلي وستتتام يعد

 الجتتامعتتة نحو واجبهم  بتتتاديتتة والعتتاملي  الجتتامعتتة وقيتتادات التتتدري  هيئتتة اتضتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 الجامعة استتتم رفع اجل م  الجميع بمستتتاهمة والتميز التعطاء مستتتيرة لتستتتتمر وطالبها
 .سمعتها وا تالء
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 تمل بيئة توفير إلى للجامعة رئاستتتتتتتته فترة خالل ستتتتتتتعي أنه الدي  شتتتتتتتم  وأضتتتتتتتاف 
 لتتبوأ لألمام؛ الجامعة ودفع التغيير إدارة فى الزمالء م  تدد أكبر لمشتتتتتتتتتتتتتتتاركة محفزة

 م  ليتمكنوا الطالب؛ بتتنبنتتائنتتا النهوض فى دورهتتا ولتتدتم والتتدوليتتة، المحليتتة المكتتانتتة
 أ  إلي مشتتتتتتتتتتيرا والمعرفة بالعلم مستتتتتتتتتتلحي  الوط  وبناء العملية الحياة فى المشتتتتتتتتتتاركة

 والثقافة العمل قيم وتنكيد اإلنجاز، فى المضتتتتتتتتتتتتتتي جديدة،تتطلب لمرحلة تتجه الجامعة
 لمستتتايرةر كب المطلوب التغيير إحداث تلى مصتتتممة مستتتتنيرة، واتية بإدارة اإليجابية،
 .الكبيرة الدولية الجامعات

 االول الخبرة بيت هي بنها جامعة أ  القليوبية محافظ - فرحات رضتتا /الدكتور واكد 
 والدراسات المشتورة وتقديم والبيئة المحلي المجتمع خدمة في كبير دور ولها للمحافظة
 الدي  شتتم  تلي للدكتور الشتتكر المحافظ ووجه اإلقليم وتنمية المشتتاكل لحل الالزمة
 إثراء في دورهما تلي الجامعة رئي  نائب مصتتتطفي ستتتليما  والدكتور الجامعة رئي 
 للمراتب بها والوصتتتتتتتتتتتتتتتول الجامعة نجاح في ودورهما الجامعة داخل التعليمية العملية
 العالمية

 التعليم لشتتتتتتتئو   الجامعة رئي  نائب - مصتتتتتتتطفى ستتتتتتتليما  /الدكتور وجه جانبه م  
 حملت ،قلبى تلى  الية أنت" قائال بها والعاملي  بنها جامعة الى رستتتتتتتتتتتتتتتالة والطالب
 أترك اليوم ،الظروف وفرته وما استتتتتتتتتتتتطاتتى قدر تلى   حقك وأوفيت وأديت رستتتتتتتتتتتالتك
 ترسا   الملخصو   األساتذة أبنائك صف فى أقف و دا   ،والطالب للتعليم كنائب موقعى
 به نفخر ما ومعك بك حققنا فتية جامعة اليوم نترك. انجازاتك ماكينة ضتتتتتتتتتتتتتتتم  يعمل
 القادمة ادارتك تستتتتاتد قوية ذاتية وموارد ومحلي وتربي دولي ترتيب م  انجازات م 
 تواصتتتل والمستتتتشتتتاري  القيادات م  فاتلة بشتتترية موارد وقاتدة ،واالنجاز الحركة تلى

 .وفخرك زهوك فى تستمرى  كى الراية وتحمل


