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 المبادرة مه الثاويت المرحلت طالب يكرمان بىها جامعت ورئيس القليىبيت محافظ

  «مصر صىايعيت» الرئاسيت

 /والدكتور القميوبية محافظ - الحميم عبد عالء /الدكتور شيد
 نظمتيا التى حتفاليةاإل بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال

 الرئاسية المبادرة من الثانية المرحمة طالب لتكريم الجامعة
 نائب - المغربي حسين /الدكتور بحضور «مصر صنايعية»

 البطش ىشام /والدكتور والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس
 المجتمع خدمة بقطاع الخاص الطابع ذات والوحدات البرامج تخطيط عمى المشرف -

 التعميم عام ومدير التربية وزارة ووكيل عجالن وطو الكميات عمداء من وعدد البيئة وتنمية
 .الفنى

طالق السيسى الفتاح عبد /لمرئيس الشكر القميوبية محافظ وجو كممتو وفى  من عدًدا وا 
 .مصر صنايعية مبادرة ومنيا المصريين لصالح المبادرات

 فى «مصر صنايعة» الرئاسية المبادرة بنجاح سعادتو عن القميوبية محافظ وأعرب
 كريمة رئاسية مبادرة مصر صنايعية أن مؤكداً  بنيا، بجامعة والثانية األولى مرحمتييا
 مع وبالتنسيق الجامعة وبدعم المحافظة في نجحنا فإننا ولذا مصر، لشباب الخير تحمل
 .المبادرة نجاح في والتعميم التربية

 جيل وخمق والمتوسطة الصغيرة بالمشروعات لمقيام الطالب تأىيل ضرورة المحافظ وأكد
 باستثمار قامت بنيا جامعة ـنأ إلى مشيراً  المختمفة، والصناعات الحرف فى المدربين من

 .العمل لسوق تؤىميم تدريبية برامج في الشباب

 صنايعية» الرئاسية المبادرة أن بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أكد جانبو من
 إلى مشيًرا الجميورية رئيس - السيسى عبدالفتاح /الرئيس باىتمام تحظى مبادرة «مصر
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 شباب لخدمة لتنفيذىا الجامعة تسعى التى النجاحات سمسمة من حمقة المبادرة نجاح أن
 .القميوبية وأىالى

 والتى والثانية األولى مرحمتييا فى (مصر صنايعية) الرئاسية المبادرة بنجاح السعيد وأشاد
 من العمل بسوق لاللتحاق وتأىمييم الفني التعميم طالب من طالب 001 تدريب استيدفت

 .المين بتمك النيوض عمي قادرة عممية بأساليب الحرفية المين عمي تدريبيم خالل

 ضرورة مؤكًدأ بالجامعة كميات 8 فييا شارك المبادرة فى الثانية المرحمة أن السعيد وأضاف
 والتحمي العمل لسوق الالزمة الميارات واكسابو التعميم خالل من المصري اإلنسان بناء

 .اإليجابية واألخالق بالسموكيات

 أن وحرصيم المبادرة فى المشاركين لمطالب التحية حتفاليةاإل خالل جامعة رئيس ووجو
 واآلساتذة الكميات لعمداء الشكر وجو كما وبمدىم، مجتمعيم ويخدم ذاتيم يحقق عمالً  يؤدوا
 .والثانية األولى بمرحمتييا المبادرة انطالق فترة خالل الفنى التعميم لطالب قدموه ما عمى

 حرص بنيا جامعة أن البرامج تخطيط عمى المشرف - البطش ىشام /الدكتور قال بدوره
 برامج قدمت مصرية جامعة ولكأ  «مصر صنايعية» الرئاسية المبادرة فى المشاركة فى

 صنايعية» لمبادرة الثانية المرحمة نأ لىإ مشيراً  العمل لسوق الشباب لتاىيل تدريبية
 01 بواقع أسبوعين مدى عمى تدريبية برامج إعداد خالل من كميات 8 فى انطمقت «مصر
 سوق احتياجات لمواجية الفنية الكوادر وتأىيل تدريب بيدف لممتدربين تدريبية ساعة
 مديرية مع بالتعاون وذلك الجامعة، من معتمدة شيادة ومنحيم المدربة العمالة من العمل
 الشبان جمعية ومساىمة بمشاركة تأتي المرحمة ىذه أن مضيفا بالقميوبية والتعميم التربية

 .العينين أبو حمدى /والمستشار المسممين
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 تم والتي «مصر صنايعية» مبادرة أن فأكد والتعميم التربية وزارة وكيل - عجالن طو أما
 لمنيوض حقيقية بنية إلنشاء تيدف والتى الرائدة المبادرات من تعد بنيا بجامعة تدشينيا

 .الفنى التعميم مع بالتعاون الحرفية والصناعات المصرية بالصناعة

 كان بالقميوبية والتعميم التربية ومديرية بنيا وجامعة القميوبية محافظة أن إلى عجالن وأشار
 .الجميورية مستوي عمى المبادرة ىذه تنفيذ في السبق ليم

 بنية نشاءإل تيدف المبادرة نأ الفنى التعميم عام مدير - السيد الصادق /الميندس وقال
 الذى الفنى التعميم مع بالتعاون الحرفية والصناعات المصرية بالصناعة لمنيوض حقيقية
 دعامة ويمثل واالقتصاد، بالصناعة النيوض في وأمميا لمصر التنمية قاطرة يمثل

 .بأنواعيا اإلنتاج عممية في قوية ركيزة ويعد لموطن النيوض

 

 


