
د. إيمان الحارونى في افتتاح نذوة التخطيط اإلستراتيجى بجامعت السقازيق : 

التخطيط اإلسترتيجي ضرورة لتحقيق رؤيت الجامعت فى النهىض بالبحث العلمى 

 والعمليت التعليميت

 104/01/40/ :رى انُشش ثزبسيخ

 

نزذميك  انزخطيػ اإلسزشاريجٗ أكذد د. ئيًبٌ انذبسَٔٗ عًيذ كهيخ انزشثيخ انشيبظيخ ثُبد عهٗ أًْيخ 

سؤيخ انجبيعخ ٔ انكهيخ فٗ انُٕٓض ثبنجذث انعهًٗ ٔانعًهيخ انزعهيًيخ ٔرًُيخ انجيئخ عهٗ أسس عهًيخ 

ٔ أْذاف اسزشاريجيخ ٔاظذخ ، ْٕٔ انًهف انزٖ يهمٗ دعًب يٍ انميبداد انجبيعيخ ٔعهٗ سأسٓى د. 

 خبنذ عجذانجبسٖ سئيس انجبيعخ

 

فززبح انذبسَٔٗ نُذٔح انزخطيػ اإلسزشاريجٗ يٍ "انزُظيش انٗ انزفعيم " ثذعٕس جبء رنك فٗ ا       

انسبدح ٔكالء انكهيخ ٔانسبدح سؤسبء األلسبو ٔيذيش ئداسح انجٕدح ٔانًششٔعبد ٔ جًع غفيش يٍ 

 ثبنكهيخ أععبء ْيئخ انزذسيس ٔيعبَٔيٓى ٔانعبيهيٍ يٍ انجٓبص 

انًش األسزبر ثكهيخ انطت ٔيذيش انزخطيػ اإلسزشاريجٗ ٔخالل انُذٔح أشبس د. عجذانهطيف         

رشسيخ ثمبفخ انزخطيػ نذٖ جًيع أععبء ْيئخ انزذسيس ٔ انعبيهيٍ ثبنكهيخ  ئنٗ أًْيخ  ثبنجبيعخ 

نزُفيز االْذاف اإلسزشاريجيخ نهكهيخ غجمب نهجذأل انضيُيخ انًذذدح،  ٔظشٔسح ارخبر خطٕاد عًهيخ 

اإلسزشاريجٗ يجشد "رسزيف نألٔساق " أٔ ثٓذف انذصٕل عهي يذزسا ثأٌ يصجخ يهف انزخطيػ 

  .اإلعزًبد ٔظًبٌ انجٕدح فمػ عهٗ انشغى يٍ األًْيخ انكجيشح نإلعزًبد

 

يذذدح يًكٍ ليبسٓب ٔ  SMARTٔ د. انًش كيفيخ رذٕيم األْذاف اإلسزشاريجيخ انٗ أْذاف      

اإلعزًبد عهيٓب فٗ رذميك سؤيخ انكهيخ ٔفٗ ٔلذ صيُٗ يذذد ثطشيمخ يجسطخ يذزسا يٍ أٌ يفمذ 

أًْيزّ انفعهيخ ٔ ثشيمّ ثسجت انفجٕح انٕاسعخ ثيٍ انشؤيخ ٔ انشسبنخ ٔانزخطيػ ٔثيٍ انزطجيك  انزخطيػ 

فٗ انجهذاٌ انًزمذيخ ديث رشيش دزٗ  انفعهٗ عهٗ أسض انٕالع ، ْٕٔ أيش شبئع ٔنألسف انشذيذ 

% يٍ انًإسسبد  /0ثعط اإلدصبءاد ئنٗ أٌ َست فشم انخطػ اإلسزشاريجيخ لذ رصم انٗ 

 ٔانجبيعبد فٗ أيشيكب َفسٓب

ٔئخززًذ انُذٔح ثفزخ ثبة انذٕاس ٔانًُبلشبد ٔاإلسزفسبساد أيبو انًشبسكيٍ. ٔيٍ جبَجٓب        

يت ثٕدذح انزخطيػ سعبدرٓب ثبنذعٕس انًكثف ٔرعبٌٔ أعشثذ د. فبغًخ عثًبٌ سئيس نجُخ انزذس

ئداسح انكهيخ . كًب أجبثذ عهٗ أسئهخ انذعٕس انزىيٍ غبنجٕا ثزكشاس يثم ْزِ انُذٔاد َظشا ألًْيزٓب 

فٗ رذميك انٓبسيَٕٗ ثيٍ انجبيعخ ٔانكهيخ يإكذح عهٗ أًْيخ ْزا انزفبعم ٔ انزعبٌٔ ثيٍ انجبيعخ 



  ٔانكهيخ .
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