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  السيد يوسف القاضي رئيس الجامعة معالي  أ.د. 

  داعم كافة أنشطة و فاعليات التخطيط األستراتيجي بجامعة بنها راعي و و

 

جمال أسماعيل نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة  األستاذ الدكتور السيد

 و خدمة المجتمع 

ن هشام أبوالعنيين نائب رئيس الجامعة لشؤو األستاذ الدكتور السيد

 الدراسات العليا و البحث العلمي 

زير التعليم االستاذ الدكتور: محمد عبد الكريم صالحين مستشار والسيد 

 العالي للتخطيط األستراتيجي و التعاون الدولي

ودعم  ستراتيجياالستاذة الدكتورة: ريم دربالة مدير وحدة التخطيط اإل

 بوزارة التعليم العالي السياسات

 داريةاإل قيادات الجامعة جامعة األكاديمية والسادة قيادات ال

 ستراتيجي بالجامعة السادة أعضاء فريق التخطيط اإل

 م االحضور الكرالسادة 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
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 .........جامعة بنهافي قلبها و و الجامعات تبني حضارات األمم 

تراتيجية و سإ خطط  تحدده ......متكاملة من العمل المؤسسي نظمعلي 

 ....  المستمر.  و التحسين التطوير و مفعلة تضمن واقعيةتنفيذية 

تطور علي دراسة تاريخ ستراتيجية الواقعية و ترتكز الخطط اإل

دراسة و تقييم البيئة الداخلية من نقاط قوة و نقاط ضعف و  لمؤسسات وا

 .خارجية من فرص و تهديدات و مخاطرالبيئة ال

 

 عاتقها مهمةعلي  5002في عام  هاستقاللإة بنها منذ لذا أخذت جامع 

 ستراتيجيةإاد خطط عدإبمصر لوطن الحبيب اتنمية سهام في عجلة اإل

 . المتعاقبة  الدولة طمتماشية مع خط متكاملة و

 

اإلقتصادية واإلجتماعية السياسية و  فى ضوء التطورات و التغيرات و 

 .....،منهاالدولية قليمية وحقة سواء المحلية واإلالمتالالمعرفية و

تساق خطة الجامعة األستراتيجية بإستراتيجية التعليم إوإيماًنا بضرورة 

وأهمية تفعيل الخطة  5000العالي و خطة الدولة للتنمية المستدامة 
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رسالة الجامعة على الوجه األمثل لتصل إلى و اإلستراتيجية لتحقيق رؤية 

 ....؛ محلية واإلقليمية والدوليةالمكانة المتميزة بين الجامعات ال

خطط  إعدادالوضع الراهن والمستقبلي لجامعة بنها ضرورة  تطلبي 

بما يضمن بناء مستقبل  ،واقعية و قابلة للتنفيذإستراتيجية وتنفيذية 

الجامعة على أساس متين ومستنير، ومنهجية علمية تدفعها لمستقبل 

 ....أفضل نحو العالمية؛

 5055-5002للجامعة  أستراتيجية خطة  بإعدادو كان هذا كله  

و التي نحن بصدد  الخطة التنفيذية التفصيلية لهاو )األصدار الثان(

األحتفال اليوم بتدشينها و تفعيلها بعد أن دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ 

لتستكمل ماتم  .... 5002أعتمادها في جلسة مجلس الجامعة لشهر أبريل 

و خطة الجامعة الثانية  5002-5000معة األولي من أنجاز في خطة الجا

5002-5055. 

نشر   عليالعمل  تطلب الوضع الراهن و المستقبلي لجامعة بنها كما

كضمانة لتفعيل  فكر وثقافة التخطيط اإلستراتيجى في كافة أرجاء الجامعة

تحقيق أعلي نسب أنجاز ألنشطتها لو  5055-5002خطتها األستراتيجية 
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ترسيخ الفكر المؤسسي في كافة إدارات ل و....  ،ستراتيجيةأهدافها األو

يؤدي إلى نتائج إيجابية ترفع من كفاءة أداء سمما  .....الجامعة وكلياتها،

قادرة علي تنفيذ خطط الجامعة تكوين كوادر مدربة و ل منسوبى الجامعة،

عداد قيادات إدارية وأكاديمية محترفة لديها وعي كامل إلو و كلياتها 

همية ومنهجية التخطيط اإلستراتيجى في تفعيل مهام أعمالهم على بأ

المدي القصير والمتوسط وبعيد المدى لالرتقاء بمستوى الخدمات 

 الجامعية.

 

ويعد توطيد وربط أنشطة الكليات بأنشطة الجامعة بمثابة جسر 

وهذا  تطوير الجامعة، وطريقها األمثل نحو الريادة والتميز؛للنهوض ا

 كليات الجامعة الخمس عشر بنفس األلية و المنهجيةطط داد ختحقق بأع

  اتيجية. اإلستر الجامعةمتسقة مع خطة لتكون 

   

 معالي رئيس الجامعة 

 السادة الحضور الكرام 
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عرض توضيحي موجز عن أهم  أليات أعداد و مالمح تقديم فلتسمحوا لي ب

بناء مؤسسي .  و ما تم من 7177-7102الخطة األستراتيجية للجامعة 

في قطاع التخطيط األستراتيجي للجامعة  و ما تم من مراحل تفعيل الخطة 

 و متابعة مؤشرات انجازها علي أرض الواقع بشفافية و مهنية عالية...

 


