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عميد جمسيع الصكاشيم : لدًىا بسامج مهىيت ػمىخت لخأهيل وجدزيب غير العاملين بمهىت الخمسيع لحل مشكلت 

 الىلص في سىق العمل علي مسخىي مصس والدول العسبيت

خيث سدبدأ بسامج مهىيت   ػمىخت لخؼىيس مهىت الخمسيع فى جامعت الصكاشيم بل وفى مصس كلهالدًىا بسامج مهىيت 

لغير العاملين بمهىت الخمسيع ًخم فيها جدزيب خسيجى كلياث العلىم والخجازة ملدة عامين مهىيا وبؼسيلت مكثفت، وذلك 

خصادًت ملصس بخلبيت إلاخخياجاث العسبيت الىلص فى سىق العمل و شيادة امللدزاث إلاك  لخؼىيس املهىت وخل مشكلت

 والخليجيت مً الخمسيع املصسي املخميز.

الخمسيع جامعت الصكاشيم خالل الىدوة التى هظمتها الكليت بالخعاون مع   هرا ما أعلىخه د. أمل الدخاخني عميد كليت

الخجسبت الياباهيت في الخعليم  وخدة الخخؼيؽ إلاستراجيجى بالجامعت مً خالل سلست هدواتها بالكلياث ليشس مداوز 

بدظىز د. أميىت سعد وكيل الكليت للدزاساث العليا والبدىر ، د. اًمان شكسي وكيل الكليت لشئىن الخعليم 

بالكليت باإلطافت ئلى زؤساء ألاكسام وأعظاء هيئت الخدزيس وجمع مخميز مً   والؼالب ومدًسة وخدة طمان الجىدة

   الؼالب .العاملين بالجهاش إلادازي و 

ومً هاخيخه أشاد .د. عبد اللؼيف املس أسخاذ الصحت العامت ومدًس وخدة الخخؼيؽ إلاستراجيجى           

د. خالد عبدالبازي زئيس الجامعت مللف الخخؼيؽ و أوضح أهميت حعاون ألاكسام فى وطع الخؼؽ   بدعم  بالجامعت

ًخم جمثيل الؼلبت واملىظفين مع أعظاء هيئت الخدزيس  وأن جكىن الخؼت هابعت مً ألاكسام ووخداث الكليت وأن

مشيرا ئلي أهميت دعم الؼلبت للكليت الخام لخدليم مكاهت مجخمعت مخميزة بعد جخسجهم ، كما أشاز د. املس خالل 

ت ما ًميز الخجسبت الياباهيت هى الخخؼيؽ ودكت الخؼبيم لألهداف إلاستراجيجي  أن  عسطه ملداوز الخجسبت الياباهيت

، مشيرا ئلى أهميت الالخدام KPI وجدىيلها الى أهداف مخىسؼت وأهداف كصيرة املدي مع وطع مإشساث لألداء

باملجخمع وجلمس اخخياجاجه وجدليلها بدكت باإلطافت ئلى ميزاهيت مسجفعت للخعليم العالى . كما أشاز ئلى الصفاث 

لدكت وإلاهظباغ . وهىه الدكخىز املس كرلك الى طسوزة وطع الخىمىيت املخميزة التى ًخميز بها املىاػً الياباوى مً ا

ختى ًمكً جىفس الجهىد والىكذ و امليزاهيت لخؼىيس  Balanced Score Cards بؼاكت لألداء املخىاشن للكليت ولألكسام

 الكليت ككل .

أعظاء هيئت الخدزيس و مع   وأخخخم الللاء بللاء مفخىح أدازجه د. هبيلت سالم مدًس وخدة الخخؼيؽ بالكليت      

 الؼالب أجابذ فيه على أسئلتهم خىل جىفير الدعم املالى لألبدار العلميت وخاصت جلك امليشىزة دوليا.
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