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 :بنها بجامعت الجودة مراكز مديري ملتقي في القاضي 

 العمل لسوق متميز خريج تقديم ليإ نسعي

 
معة بنيا عمي رئيس جا - السيد القاضي/ أكد الدكتور

، عمي ةتعد بمثابة بيوت لمخبر  ةأن الجامعات المصري
المجتمع أن يستفيد منيا وعمي الجامعات أن تمد جسور 

 .لمتواصل بينيا وبين المجتمع
ستوي عممي عالي يمبي احتياجات لي تقديم خريج ذا مإتسعي  ةوقال أن الجامعات المصري

 .سوق العمل واحتياجات المجتمع
دوات أليكونوا قادرين عمي التعامل مع  عداد خريجيياإوأشار أن عمي الجامعات 

 ة.الحديث ةتصال والمعرفالتكنولوجيا ووسائل اإل
ومن بينيا جامعة بنيا أن تعمل عمي تغيير  ةل القاضي أن عمي الجامعات المصريوقا
 .حتياجات سوق العملإتمبي ة متطور  ةنشاء برامج دراسيا  ، و ةالتقميدي ةالدراسي رراتالمق

، بينما الكميات ةريجًا متميزًا من كمياتيا العمميتقدم خ ةوأضاف أن الجامعات المصري
التي يمتحق بيا  ةيا، ومن تقميدية البرامج الدراسيعداد الطالب بأرتفاع إتعاني من  ةالنظري

لي التعميم إيحتاجو سوق العمل، ويجب التوجو  تعاني من التكرار الذي الالطالب، كما 
والتي تحتاج  ةالعمالق ةعمي العمل في المشاريع القومي ةقادر  ةعداد كوادر فنيالتكنولوجي إل

 .من الفنيين المؤىمينة عداد كبير ألي إ
كن في مطموب ل لي التكامل، مشيرًا أن التنافس بينياإ ةودعا القاضي الجامعات المصري

 .يجادهطار من التكامل سنسعي إلإ
طار مسئوليتو عن إو من رؤي لتطوير التعميم جاء في وشدد القاضي عمي أن ما يطرح

، ويجب عمي المسئول أن يدرس ةكمي 15في  ةألف طالب وطالب 151تضم ة جامع
ة ول الالزميجاد الحمإدارتو حتي يتمكن من إيتولي المشكالت التي تواجو القطاع الذي 

 .ليذه المشكالت، وىذا ما نعمل عميو في جامعة بنيا
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ممتقي الخامس لمديري حدي جمسات الإالقاضي في / جاء ذلك خالل مشاركة الدكتور
 ة/ة بنيا والتي شيدىا معو، الدكتور الذي تستضيفو جامع ةلمجامعات المصري ةمراكز الجود

من  11ومشاركة  ةنواب رئيس الييئعتماد و واإل ةرئيس ىيئة ضمان الجود - ن عيديوىانس
نائب رئيس  - جمال اسماعيل/ لي الدكتورإ ةضاف، باإلةوالخاص ةالجامعات الحكومي

شام أبوالعينين نائب رئيس ى/ المجتمع وتنمية البيئو والدكتور جامعة بنيا لشئون خدمة
 .لمدراسات العميا والبحوث ةالجامع

  
 

 

 


