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 :بنها جامعة تنظمها عمل ورشة أول 

 العالي التعليم ستراتيجيةإ لمراجعة

 أعمال بنياجامعة  رئيس - القاضي السيد/ الدكتور أفتتح
 التعميم وزارة مع بالتعاون الجامعة نظمتيا التي العمل ورشة
 في العالي التعميم وزارة خطة ستراتيجيةإ مراجعة حول العالي

 بحضور دامةالمست لمتنمية 2030الدولة  خطة طارإ
 التعميم بوزارة التخطيطوحدة  مدير -دربالة  ريم الدكتورة/
بالجامعة  ستراتيجياإل التخطيط مدير - عبدالعزيز جمال/ والدكتور الكميات وعمداء العالي
 .والعاممين األساتذة من وعدد الجامعة وقيادات بالجامعة ستراتيجياإل التخطيط وفريق
  عممية خطة خالل من تعمل بنيا جامعة أن فييا أكد القاضي لمدكتور بكممة الورشة وبدأت
 منتج تقديم بيدف ،واإلنشائية والبحثية العممية أنشطتيا مختمف في العشوائية عن بعيدا  
 والمينية. الكفاءة من عالية درجة عمي خريجيا وىو نيائي

 في الجديدة الكميات من وعدد إنشائية طفرة شيدت خطتيا طارإ في الجامعة أن وأضاف
 تمبي التي الجديدة الدراسية البرامج من ضخم عدد وكذلك بيا، الدراسة لبدء عداداإل طور
 .العمل وسوق المجتمع حاجة
 تقديم في ساىم كبيرا   تطويرا   شيدت بنيا جامعة أن عمي دربالو ريمالدكتورة/  أكدت بينما

 أنيا كما العالم، جامعات بين الدولي تصنيفيا عمي أنعكس بما ودوليا ، محميا   مكانتيا
 خطة مع يتوافق ما وىو بيا تقام التي الكبري المشروعات ومتابعة رصد في الريادة حققت
 مراحل متابعة أجل من تنفيذىا يتم التي لممشروعات أرشيف عمل ليإ تيدف التي الدولة
 خطة مع يتوافق ما وىو المشروعات، ىذهقامة إ في دولةال تستثمرىا التي والمبالغ التنفيذ
 .2030 المستدامة لمتنمية الدولة

 الشكل من ميزانيتيا تحويل ليإ الرامية العالي التعميم وزارة خطو دربالو وأستعرضت
 ىذه لتحقيق تحديدىا تم التي ىدافواأل بالبرامج ترتبط ميزانية ليإ واباألب وىو التقميدي
 .البرامج
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 يحقق بما العممي والبحث العالي التعميم في نوعية طفرة تحقيق ىو اليدف أن وقالت
 خالل من الوزارة تعمل ما وىو العممي، والبحث بالتعميم رتقاءاإل من الدولة أىداف

 .تحقيقو عمي البحثية والمراكز الجامعات
 مختمف في العمل ورش وتكرار بنيا جامعة تجربة من اإلستفادة سيتم أنو دربالو وأضافت
 ليإ مشيرة وتنفيذىا، اإلستراتيجية الخطط عدادإ كيفية عمي الوقوف يتم حتي الجامعات

خطة  تطوير في الجامعة رؤية ليإ لموصول جامعة كل داخل العمل ورش من عدد تنظيم
 والعاممين ليم والمعاونين التدريس ىيئة أعضاء بمشاركة 2030 العالي التعميم وزارة

 .والطالب
 بنيا جامعة في األولي ىي الورشة ىذه أن عمي عبدالعزيز جمال/ الدكتور أكد جانبو ومن
 الخروج منيا والغرض العالي، التعميم وزارة إستراتيجية لمراجعة المصرية الجامعات وفي
 .العالي التعميم ومراجعة إستراتيجية تحديث في لمجامعة برؤية

 لتتوافق 2022-2017 اإلستراتيجية خطتيا وتحديث عدادبإ قامت بنيا جامعة أن وأضاف
 بيا ستراتيجياإل لمتخطيط وحدة نشاءوا   ،2030 المستدامة لمتنمية دولةال خطة مع
 منظومة نشاءإ مرحمة اطمقت بنيا جامعة نأ موضحا   ،تنفيذية خطة وضع من نتياءواإل

 مع لتتماشي المستمر والتحسين التطوير تضمن بالجامعة ستراتيجياإل لمتخطيط مؤسسية
  .2030 المستدامة الدولة خطو
 الكميات في الدراسية البرامج عطاءإ أىمية عمي ليؤكد القاضي السيد/ الدكتور وعاد

عادة لتطويرىا كبيرا   اىتماما   النظرية  حتي العمل، بسوق لتحاقيمإ قبل الطالب تأىيل وا 
 الجامعة أن اعتبار عمي المجتمع، لرؤية وفقا   األعمال ألداء مؤىمين خريجين وجود نضمن

 تيتم أن الضروري من كان وبالتالي ،الرؤية ىذه المعنية الجيات مع تشكل التي ىي
 مرتبطة العممية بحاثاأل تكون أن عمي صرارواإل العممي البحث بمخرجات بنيا جامعة
 .مشكالتو وحل المجتمع بحاجة
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 وريادة بتكاراتاإل لتنمية مركز نشاءبإ ىتماماإل ىذا ترجمت بنيا جامعة أن وأضاف
 وفق وأساتذتيا الجامعة لطالب والمادي العممي الدعم بتقديم نشاطو المركز وبدأ عمال،األ

 .تطبيقيا قبل الجامعة داخل لمنقاش وطرحيا عنيا عالناإل سيتم خطة


