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 شهر خالل والجامعة القليىبية محافظة انجازات يستعرضا والمغربي عبدالحليم

 بنها جامعة مجلس في فبراير

 أن القميوبية محافظ - عبدالحميم عالء/ الدكتور أكد
 عديدة مجاالت فى متقدمة بخطى تسير المحافظة
 الصناعة في ستثمارلإل جديدة أفق فتح عمي وتعمل

 سوف القادمة الفترة نأ مشيراً  والتجارة، والزراعة
 ومساحتيا بالخانكة ستثماريةاإل المنطقة طرح تشيد
 .الجادي المستثمرين عمى فدان 63

 بنيا بجامعة ستعانةباإل ستثماراإل وزارة مع اإلتفاق تم نوأ المحافظ وصرح
 المنطقة ىذه من ستفادةاإل يمكن حتى ستشارىإ كمكتب وخبراتيا مكانياتياوا  

 قرب عمي اً مؤكد القميوبية، بناءأ لخدمة المشروعات من العديد قامةوا   المتميزة
 مشروع وكذا جنيو مميون 251 بمغت بتكمفة بالخانكة الغالل صوامع مشروع افتتاح
 21 ليإ تصل بتكمفة المشروع ليإ المؤدي الطريق وتطوير بمسطرد البترول تكرير
 .جنيو مميون

 - المغربي حسين/ الدكتور برئاسة بنيا جامعة مجمس حضوره خالل ذلك اءج
 والجامعة المحافظة نأ مؤكداً  الكميات، عمداء وبحضور الجامعة رئيس بعمل القائم
  .المواطن لخدمة المشترك لمتعاون مشرفاً  نموذجاً  يعدان

 حجر ووضع الصحة مجال فى المشروعات من العديد يضاً أ ىناك أن وأضاف
 سمطان الشيخ من ىداءكإ الخيرية بالقناطر الحروق لعالج مركز أول ساسأ

 .القميوبية ألىالى القاسمى
 محافظة بين التكاممية العالقة عمي المغربي حسين/ الدكتور أكد جانبو ومن

 وتحسين القميوبي المواطن عمي يجابياإل باألثر يعود ما بنيا وجامعة القميوبية
 .لييمإ المقدمة الخدمات
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 الجامعة فييا وشاركت نظمتيا التي الفعاليات أىم عن نبذه المغربي/ الدكتور وقدم
 داخل التنفيذ حيز «مصر صنايعية» مبادرة دخول ومنيا الجاري فبراير شير خالل
 الجامعة طالب تدريب بيدف السيسي عبدالفتاح/ الرئيس أطمقيا والتي بنيا جامعة
 بتمك النيوض عمي قادرة عممية بأساليب الحرفية المين عمي والشباب الفني والتعميم
 الفنية الكوادر عدادإل الالزم والتأىيل بالتدريب خاصة برامج خالل من المين،
 من معتمدة شيادة ومنحيم المدربة العمالة من العمل سوق حتياجاتإ لمواجية
 .الجامعة
 المؤسسات» وانبعن األول العممي الممتقي نظمت النوعية التربية كمية أن وأضاف
 كمية نظمت وكذا «والتطبيق النظرية بين التعميم لتكنولوجيا األكاديمية العممية
 .المعماري التراث عمي لمحفاظ الثالث الدولي المؤتمر أسوان بمدينة بشبرا اليندسة
 المصرية لمجامعات األول الممتقى فعاليات افتتاح في شاركت الجامعة أن وصرح

 والبحث العالى التعميم وزير - الغفار عبد خالد/ الدكتور افتتحو والذى والسودانية
 السودانى، العممى والبحث العالى التعميم وزير - اليادى الصادق/ والدكتور العممى
 لياتآ كأحد وبحثي تعميمي بمعرض الممتقي في شاركت الجامعة أن مشيراً 

 الجامعات من وعدد بنيا جامعة بين مشتركة تفاقياتإ عقد ليإ ضافةباإل المشاركة
 ظل في خاصة المشترك ىتماماإل ذات بحثية مشروعات تنفيذ لدراسة السودانية

  .والسوداني المصري البمدين بين المجاالت من الكثير توافق
 بمدينة الجامعة بأرض السابق الجامعة عمداء مجمس عقد تم أنو المغربي وقال

 الجامعة منشأت من استكمالو ماتم عمى الكميات عمداء طالعإ بيدف العبور
 الموافقات ضوء فى ممكن وقت سرعأ فى المناسبة بالصورة استغالليا ومناقشة

 تم أنو مضيفاً  بنات، الرياضية والتربية الطبيعي والعالج الصيدلة كميات نشاءإ عمي
 الزراعة بكمية إنشائيا تم التى السمكية المزارع مشروع إنتاج باكورة طرح أيضاً 
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 طرح يتم وسوف ،«البمطى» األسماك من الخارجى السوق حتياجاتإ لتغطية
 لمنتجات معرض تنظيم خالل من التكمفة بسعر لمجميور نتاجاإل من كميات
 .بنيا جامعة
 ستراتيجيةاإل وكمياتيا الجامعة خطة أنشطة تنفيذ متابعة األن يجري أنو وأضاف

 نسب لرصد لمقياس وقابمة محددة داءأ مؤشرات وضع خالل من ،2102:2122
 داءأ بمؤشرات الجامعة خطة داءأ مؤشرات ربط مع واقعية و دقيقة بصورة نجازاإل

 طب كمية لطالب تجريبي «الين أون» اختبار جراءتم إ  أنو كما الكميات، خطط
 بمصر الطب كميات مستوي عمي «الين أون» الموحد االختبار جراءإل تمييداً  بنيا
 .القادم مارس 2 في


