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 :« شبرا بهىدست العمالقت القىميت المشروعاث»ودوة فى القاضى

 الىطه وجازاثإ عه يدافع أن الشباب على
 

 وحضور برعاية بنيا بجامعة شبرا ىندسة كمية نظمت
 ندوة اليوم الجامعة رئيس - القاضى يوسف السيد/ الدكتور

 العمالقة القومية بالمشروعات الجامعات شباب تعريف عن
/ والدكتور الكمية عميد - مجاىد رجب/ الدكتور الندوة شيد
 - الرباط عبير/ والدكتورة التجارة كمية عميد - حميدة عيد
 شنيشن ىانى/ والمواء روالن شركة رئيس - المغازى محمد/ والميندس داباأل كمية عميد

 الطالب من كبير وعدد الكمية ووكالء القاىرة بمحافظة اإلسكان وزارة أول وكيل -
 .التدريس ىيئة عضاءوأ

 الشباب تعريف  أىمية عمى الجامعة رئيس - القاضى السيد/ الدكتور أكد الندوة وخالل
 ومواجية الماضية السنوات خالل تحققت التى الكبيرة نجازاتباإل الجامعة وطالب

 توجييات ىناك أن لىإ مشيراً  المستقبل فى والثقة التفاؤل روح بث عمى والعمل الشائعات
 الفرصة تاحةإ تم كما الحديثة مصر بناء فى لدورىم باببالش باإلىتمام السياسية القيادة من

 تنفذىا التى القومية المشروعات في المصرية بالجامعات اليندسة كميات طالب لتدريب
 في تنفذ التى نجازاتاإل حجم بأعينيم الطالب يرى حتى المسمحة بالقوات اليندسية الييئة
 .المشروعات ىذه
 األعمال وريادة بتكارلإل مركز بإنشاء قمنا بنيا جامعة فى أننا القاضى/ الدكتور ضافوأ
 الحديثة ابتكاراتيم وتبنى الجامعة طالب لرعاية جنيو بمميون تقدر ميزانية تخصيص وتم

 الشاممة القواقل أن كما وطنيم يفيد ما كل في بيا يتمتعون التى الكبيرة الطاقات واستغالل
 لمجتمعاتيم سفراء عتبارىمبإ ليا والتجييز عداداإل الطالب يتولى الجامعة تنظميا التى

 .بمشكالتيا كفاية دراية عمى وىم الجامعة داخل القروية
 وقراىم شوارعيم وفى سرىمأ داخل يةتوع منابر يكونوا أن الطالب الجامعة رئيس وطالب
 قيمة تقميل يحاولون لمن والتصدى الوطن يشيدىا التى المشروعات بحجم ومدنيم
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 بيننا خالفات حداثا  و  حياتنا فى صورة أى وتشويو الواقع رضأ عمى تمت التى نجازاتاإل
 مصمحة عالءوا   الخالفات ونبذ واإلجتياد بالعمل القاضى طالب كما النظر وجيات فى

 .الوطن
 حيث لمطالب تقدم التى الخدمات فى كبيرة طفرة أحدثنا بنيا جامعة فى أننا لىإ شاروأ

 دائوأل لمطالب صالحة بيئة وتوفير الخيام داخل متحاناتاإل لغاءإ فى الجامعة نجحت
 بنيا وىندسة شبرا بيندسة والمعامل الورش وتطوير تجييز من نتياءاإل تم كما متحاناتاإل

 بمميون  حظيت العام ىذا ميزانية من شبرا ىندسة نأ لمجامعات الدولة دعم عمي ومثال
 ىيئة عضاءوأ لمطالب مناسبة بيئة لتييئة بالكمية ساساأل لتحديث جنيو لفا 370و

 األنظمة أحدث عمى الطالبي بالتدريب  اىتمام وىناك والعاممين ومعاونييم التدريس
 خالل ومن الكمية ورش و معامل داخل العمل سوق مواكبة عمى تساعدىم التى العممية

 من يرغب من لجميع بيا التدريب فرصة الدولة أتاحت التيالعمالقة  القومية المشاريع
 .الجامعات بطال
 مختمف فى الكبرى والمشروعات نجازاتاإل فى كبيرة طفرة تشيد مصر نأ القاضى وأكد

 ومطارات وموانئ وكبارى طرق من قوية تحتية بنية بإنشاء الدولة قامت حيث القطاعات
 حجم نأ مضيفاً  لمخريجين عمل فرص وخمق مصر فى ستثماراإل لجذب لمطاقة ومشاريع

 في عمييا تفاقاإل تم دوالر  مميار 27 مؤخراً  لو أضيف والسعودية مصر بين ستثماراتاإل
 نأ كما الماضية األيام في لمصر سممان بن محمد/ األمير السعودي العيد ولي زيارة

 نشاءوا   نتاجاإل زيادة عمى العمل خالل من الغذائية الفجوة وسد مينتأ فى نجحت الحكومة
 زراعية صوبة الف 200 الـ ومشروع والداجنة الحيوانية والثروة السمكية لمثروة مزارع

 الدخل محدودى تناسب غذائية منتجات لتوفير وذلك فدان ونصف المميون واستصالح
 .التجار جشع وتواجو

 عمى وافق السويس قناة ىيئة رئيس - مميش مياب/ الفريق نأ الجامعة رئيس عمنوأ
 القومية المشروعات فى بنيا وىندسة بشبرا اليندسة كمية طالب وتدريب زيارات تنظيم
 .السويس قناة أنفاق فى تتم التى الكبرى
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 المسمحة القوات ألبناء والشكر التحية الشييد يوم ذكرى فى القاضى وجو المقاء وخالل

 أجل من حدودنا عمى بأرواحيم ويضحون اإلرىاب يحاربون الذين المصرية والشرطة
 المسمحة قواتنا تضحيات حجم يقدروا نأ الجميع مطالباً  الوطن استقرار عمى الحفاظ

 قصاري نبذل نوأ وأمان أمن فى نعيش حتى الحدود عمى الصعبة المعيشية وظروفيم
 الجديدة. مصر بناء في دورنا نؤدي كي العمل في جيدنا
 المشروعات الندوة خالل شبرا ىندسة عميد - مجاىد رجب/ الدكتور استعرض جانبو من

 في اإليجابية بنتائجيا المصري المواطن سيشعر والتي الدولة تنفذىا التيالعمالقة  القومية
 .وشعبيا مصر لخدمة واحدة منظومة وفق يعمل الجميع نأ مشيراً  ،القصيرة القادمة الفترة
 العشوائيات، عمي القضاء في الدولة مع شاركت بنيا جامعة أن شبرا ىندسة عميد وقال
 شرافاإل عمي بالحصول شبرا بيندسة اليندسية ستشاراتاإل مكتب قيام خالل من وذلك

 ناصر، ومنشية الدويقة مناطق وتطوير الثالثة بمراحمو سمراتاأل لمشروعات اليندسي
 السيد/ الدكتور ليإ يعود نجازاتاإل ىذه في شبرا ىندسة مشاركة في الفضل أن موضحاً 
 لمكمية. عميداً  كان عندما القاضي
 بتكاتف ولكن بمفردىا، العشوائيات عمي القضاء تستطيع لن دولة أي أن مجاىد وأضاف
 .المدني المجتمع ومنظمات الجميع جيود


