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بىها بيطري طب مؤتمر فتتاحإ في   

عهيً ووبىي انسابقييه انجامعت رؤساء بدأي ما وستكمم: انقاضي  

األعمال وريادة بتكاراإل في سباقىن كىا  

 أن بنيا جامعة رئيس - القاضي يوسف السيد/ الدكتور أكد
 الماضين العامين مدي عمي النجاحات من العديد حققت الجامعو

 .عالميا   ترتيبيا في قفزه تحقيق عمي أنعكس بما

 التعميميو العمميو كفاءة رفع استيدفت التي الخطط من العديد شيدت الجامعو أن وقال
 كافة في المجتمع مشكالت حل ليإ ييدف الذي التطبيقي العممي بالبحث واالىتمام
 .المجاالت

 في تساىم مشتركو أبحاث بعمل لمقيام بينيا فيما بالتكامل الجامعو كميات القاضي ودعا
 .والغذاء والطاقو المياه قضايا مقدمتيا وفي القضايا لمختمف المناسبو الحمول يجادإ

 أن وحاولنا كبيره ىميوأ الجامعو داخل دارياإل صالحاإل عممية أولينا أننا القاضي وقال
 قبل نحرافاإل ومنع العدالو تحقيق بيدف الجميع أمام وشفافو واضحو جراءاتإ ليإ نحتكم
 .وقوعو

 عام ليكون 2012 عام خصص السيسي عبدالفتاح/ الرئيس أن بنيا جامعو رئيس وقال
 دور عمي األخير الشباب مؤتمر خالل أكد السيسي الرئيس وأن مصر، في التعميم

 .األعمال بريادة واالىتمام الشباب قدرات وتنمية بناء في المصريو الجامعات

 تنمية ليإ تيدف القادم الدراسي لمعام واضحو خطو بوضع الكميات عمداء القاضي وطالب
 الجماعيو نشطواأل في الطالب ودمج الوطن، وحب نتماءاإل وغرس الجامعو شباب قدرات
 .مصر ضد تحاك التي المؤامرات بنجاح السماح بعدم الشباب مطالبا   واحده، ككتمو ليعمموا
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 بتشكيل بنيا وىندسو شبرا وىندسو والمعمومات الحاسبات كميات بنيا جامعة رئيس وطالب
 ىيئة تصرف تحت العمميو مكانياتووا   نفسو يضع الحاسبات كميو عميد برئاسة عمل فريق
 المؤسسي لمتطوير رئاسيو تكميفات من الييئو بو تقوم فيما لممشاركة داريواإل الرقابو
 .الرقمي لمتحول الدولو خطة طارإ في والرقمي

 كانت ما جيدىم لوال الذين السابقين الجامعة رؤساء كل جيود أحيي أنني القاضي وقال
 حيث والخاصو العامة المصريو الجامعات بين المتقدمو المكانة ىذه ليإ لتصل الجامعو
 البالغ التعميم ومؤسسات المصريو الجامعات مستوي عمي السادس المركز األن نحتل
 .33 عددىا

 كميات وتطوير العبور في الجديدة المنشأت منيا النجاحات من العديد حققنا أننا وأضاف
 عمميات وغرف الجديد واالستقبال الجامعيو والمدن بشبرا واليندسو دابواأل والتجاره العموم

 بمستشفيات دارياإل المبني واستكمال الجراحو قسم وتطوير المرضي قاموإ وعنابر الطوارئ
 والفنادق السياحو كميتي نشاءوا   التمريض كميو نشاءاتإ في والتوسع شامال   تطويرا   الجامعو

 ىميوأ المنشأت صيانة نولي أننا كما الرياضيو التربيو وكميو المركزيو، والمكتبو عالمواإل
 .مثاليو بطريقو واستخدامو العام لمالا عمي الحفاظ تمثل عتبارىاإب كبيره

 السيد وجو الذي عمالاأل وريادة بتكارلإل مركز نشاءإ في سباقين كنا أننا القاضي وقال
 نأ عمي نعمل أننا مشيرا   المصريو، الجامعات كل في نشاءهبإ السيسي عبدالفتاح/ الرئيس
 خالل من مشكالتو وحل المجتمع مع التواصل في بو يحتذي مثاال   بنيا جامعو تكون

 .وباحثييا وعممائيا الجامعو ساتذةأ

 البيطري الطب كميو تنظمو الذي السادس الدولي لممؤتمر القاضي افتتاح خالل ذلك جاء
 بحضور ،«المستدامو التنميو في البيطري لمطب المستقبميو فاقاآل» بعنوان بالجامعو
/ والدكتور البيئو وتنميو المجتمع لخدمو الجامعو رئيس نائب - اسماعيل جمال/ الدكتور
 المغربي حسين/ والدكتور والبحوث العميا لمدراسات الجامعو رئيس نائب - أبوالعينين ىشام
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 محمدي محمد/ الدكتور المؤتمر ويرأس والطالب، التعميم لشئون الجامعو رئيس نائب -
 بحثا   40 ويناقش أيام خمسة مدي عمي يستمر المؤتمر أن أكد والذي الكميو عميد - غانم
 .البيطري الطب مجاالت مختمف في

 وأفضل بحث أفضل جائزة عالنإ األخير يومو في سيشيد المؤتمر أن غانم أعمن كما
 ابتداء   الشيخ شرم بمدينة جمساتو لعقد المؤتمر وينتقل ىذا المؤتمر، في تقديميم تم بوسطر

 .ربعاءاأل اليوم من


