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 كل فى وطفرة جيذ لخعليم وحسعى كبيرة وجازاثإ حققج بىها جامعت:  القاضى

 األوشطت

 فى بأصىاحىا دالءواإل الحريت مىاخ مه سخفادةاإل جميعا   عليىا:  القاضى

 ضغط وأ مالءإ دون وخخابيتاإل سخحقاقاثاإل

أكد الدكتور/ السيد يوسف القاضى - رئيس جامعة بنيا 
عمى ضرورة دعم القوات المسمحة الوطنية والشرطة المدنية 
فى حربيما عمى اإلرىاب الغاشم وقال أننا يجب أن نقف 
جميعا   صفا   واحد خمف القيادة السياسية والدولة المصرية فى 
ىذه الحرب التى النشك لحظة فى انتصارنا عمى قوى الشر 

الساعية إلسقاط الدولة المصرية التى لن تسقط أبدا   بإذن اهلل تعالى وبوحدة أبناء الشعب 
 كمو.                                                                                
جاء ذلك خالل كممتو فى إحتفالية إطالق الخطة اإلستراتيجية لجامعة بنيا 2012 – 
2022 بحضور الدكتور/ جمال اسماعيل - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 
وتنمية البية والدكتور/ ىشام أبو العينين - نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث 
والدكتور/ جمال عبدالعزيز - مدير التخطيط اإلستراتيجى بالجامعة عمداء الكميات 
ووكالئيا وعدد من األساتذة واألمناء المساعدين ومستشارى رئيس الجامعة ومديرى 
 اإلدارات وأعضاء وحدة التخطيط اإلستراتيجى.                                          
وقال القاضى أن الحرب عمى اإلرىاب والحرب عمى الفساد متالزمين وىما معركة واحدة 
نخوضيا جميعا   من أجل تقدم الوطن وازدىاره وقال أن اإلرتقاء بجودة العممية التعميمية 
  وجودة البحث العممى من شأنو المساىمة فى تحقيق التقدم لموطن كمو.                   
وأضاف أننا عممنا فى جامعة بنيا عمى تحقيق ىذه الطفرة من خالل تطوير البرامج 
الدراسية وا  دخال برامج دراسية جديدة تمبى إحتياجات سوق العمل وتصنع خريجا   يتميز بأنو 
قام بتحصيل العمم الذى يؤىمو لمخوض فى معركة الحياة ومن أجل ذلك ادخمنا عدد كبير 
من البرامج الدراسية منيا 6 برامج بالمغة اإلنجميزية فى كمية التربية لتخريج مدرسين أكفاء 
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يستطيعون التدريس بالمغة األجنبية وبرنامج لزارعة األراضى القاحمة بكمية الزراعة  
وبرنامج لإلستزراع السمكى بالطب البيطرى وأقسام جديدة لمطاقة المتجددة والكيرباء 
والتحكم بيندسة شبرا وبرنامجين بكمية الحاسبات وىما برنامج المعموماتية الطبية وأمن 
المعمومات، وبرنامج اكتشاف األدلة الجنائية الرقمية وبرنامج جديد أيضا   بكمية الفنون 
 التطبيقية وبرامج دراسية لمغات اليابانية والصينية بكمية األداب.                          
وعممنا عمى أن تكون جامعة بنيا متميزة فى مجاالت عممية جديدة وفى مقدمتيا عموم 
الفضاء حيث قومنا بتوقيع بروتوكوال   لمتعاون مع ثانى أكبر معيد فى العالم لعموم الفضاء 
باليابان ونسعى لمحصول عمى موافقة الدولة لتفعيمو كما تم الحصول عمى 3 بعثات عممية 
  لميابان أيضا   يتم حاليا   اإلعداد لسفر البعثة األولى.                                     
ولنفس اليدف ولتمبية احتياجات سوق العمل تقدمنا إلنشاء كميات لمسياحة والفندقة 
واإلعالم والتربية الرياضية لمبنات وا  نشاء كمية لمصيدلة و طب األسنان والعالج الطبيعى 
وانشائنا مركزا   لإلبتكار ورعاية المبتكرين والتدريب عمى ريادة األعمال وتشيد الجامعة 
طفرة غير مسبوقة فى منشأتيا  فى كميات الزراعة والعموم والتجارة والطب البيطرى والتربية 
 والتربية النوعية وىندسة شبرا والحقوق والتمريض.                                       
وفى نياية كممتو أعرب القاضى عن سعادتو بما تحقق من إنجاز فى تنفيذ الخطة 
اإلستراتيجية لمجامعة وكمياتيا والتى وصمت إلى 60% وبرر القاضى سعادتو بأن الخطط 
اإلستراتيجية فى جامعات العالم المتقدمة تصل نسبة تنفيذىا إلى 80% وىو ما أصبحت 
 جامعة بنيا قريبة منيا.                                                               
وقال القاضى مخاطبا   طالبو أن عمييم أن يحتشدوا فى االستحقاقات اإلنتخابية سواء كانت 
انتخابات إلتحاد الطالب أو فى األندية الرياضية أو فى انتخابات المحميات أو مجمس 
النواب أو أى استحقاقات من شأنيا رسم السياسيات العامة لمدولة من خالل الذين يتم 
اختيارىم حتى ال نمقى الموم من تم اختيارىم أو نحتج عمى ادائيم وقال أن اقرب استحقاق 
قادم ىو اختيار رئيس الجميورية لسنوات 4 قادمة لذلك عمينا جمعيا أن نقف عمى 
صناديق اإلنتخاب لإلدالء بأصواتنا بكامل حريتنا وال نقبل أية امالءات أو ضغوط حتى 
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 نتحمل نتائج اختيارنا.             
 
                           

 


