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نتطلع لتحقيق التوافق بين التخطيط اإلستراتيجى:عطية فى نذوة جودة 

 هنذسة السقازيق والمناطق الصناعية بالشرقية
 

 
دعًّ انكبيم نزذٕيم انزخطيظ اإلسزشاريجٗ يٍ انُٓذسخ   ًيذ كهيخ جٕدح عطيخ عأ.د.  أكذ -

كجبس يهف اكبديًٗ انٗ ٔالع فعهٗ  يزٕافك يع يزطهجبد انجٕدح انزعهيًيخ ٔرٕجٓبد 

ثعجٕس انفجٕح ثيٍ    أ.د. خبنذ عجذانجبسٖ سئيس انجبيعخ انميبداد ثبنجبيعخ ٔعهٗ سأسٓى 

انزُظيش ٔ انزطجيك ، ٔ اشبس انٗ دعًّ انكبيم ٔجًيع انميبداد ثبنكهيخ نهزخطيظ 

اإلكبديًٗ يشيشا انٗ انذٔس انشيبدٖ نُٓذسخ  اإلسزشاريجٗ ٔانذصٕل عهٗ اإلعزشاف 

نُذٔح انزخطيظ  جٕدح عطيخ فٗ افززبح انضلبيك فٗ يصش ٔانًُطمخ ، جبء رنك 

ضًٍ سهسهخ انُذٔاد انزٗ رميًٓب ٔدذح انزخطيظ زُظيش انٗ انزفعيم "اإلسزشاريجٗ يٍ "ان

يذساء دضش انُذٔح انسبدح ٔكالء انكهيخ ٔانسبدح سؤسبء األلسبو ٔ.اإلسزشاريجٗ ثبنكهيخ

انًٕظفيٍ انطالة ٔ جًع غفيش يٍ أعضبء ْيئخ انزذسيس ٔٔدذاد انزطٕيش ثبنكهيخ ٔ

 ٔانعبيهيٍ ثبنكهيخ.

عجذانهطيف انًش األسزبر ثكهيخ انطت ٔيذيش انزخطيظ  انذكزٕس عجشٔيٍ جٓزّ   -

عٍ سعبدرّ انجبنغخ ثبإلْزًبو انكجيش ٔانذضٕس انًكثف ٔ انزفبعم اإلسزشاريجٗ ثبنجبيعخ  

يإكذ عهٗ أًْيخ يهف انزخطيظ ثبنكهيخ  ٔ أكذ عهٗ ْٕٔ يب اإليجبثٗ ثيٍ انذضٕس 

رشسيخ ثمبفخ انزخطيظ نذٖ جًيع أعضبء ْيئخ انزذسيس ٔ انعبيهيٍ ثبنكهيخ  ضشٔسح 

ٔضشٔسح  ارخبر خطٕاد عًهيخ  نزُفيز االْذاف اإلسزشاريجيخ نهكهيخ طجمب نهجذأل 

يذزسا ثأٌ يصجخ يهف انزخطيظ اإلسزشاريجٗ يجشد "رسزيف نألٔساق ، انضيُيخ انًذذدح 

ٗ انشغى يٍ األًْيخ انكجيشح نإلعزشاف .ٔ عه" أٔ ثٓذف انذصٕل عهٗ اإلعزشاف فمظ 

أًْيخ ثطبلخ اإلداء انًزٕاصٌ فٗ رذٕيم األْذاف اإلسزشاريجي انٗ خطٕاد أٔضخ انًش 

زذميك سؤيخ انكهيخ ٔفٗ ٔلذ صيُٗ عًهيخ ٔيخشجبد يًكٍ ليبسٓب ٔرزجعٓب ٔ رطجيمٓب ن

 يمزصش دٔسِ عهٗ أًْيخ أٌ يزذٕل انزخطيظ انٗ يُٓج ديبح  ٔأٌ الانًش شذد  ٔيذذد. 

ٔ أٌ يًزذ نيذمك  رطهعبد انًجزًع ٔ خبصخ انًجزًع عهٗ األيٕس االكبديًيخ فمظ 

اخززى انًش يذبضشرّ .ٔانششلبٖٔ ٔانًُبطك انصُبعيخ  ثبنًذبفظخ يٍ كهيخ انُٓذسخ 

ٔلذو شكشِ نجًيع انمبئًيٍ عهٗ ٔ انذضٕس انًكثف يعشثب عٍ سعبدرّ ثبنزجبٔة انكجيش 

  ْزِ انُذٔح انًًٓخ.

فبطًخ عثًبٌ سئيس نجُخ انزذسيت ثٕدذح انزخطيظ عهٗ  أجبثذ أ.د. فٗ َٓبيخ انُذٔح ٔ -

ٔ اشبسد انٗ أٌ يهف انزخطيظ ال يمزصش عهٗ اعضبء ْيئخ انزذسيس أسئهخ انذضٕس 
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انزىيٍ فمظ ٔ ئًَب يًزذ نيشًم انطهجخ ٔانًٕظفيٍ ٔانعًبل ٔجًيع انعبنًيٍ ثبنجبيعخ. 

ٔخبصخ نششح رفبصيم ثطبلخ األداء انًزٕاصٌ ٔدٔسْب ٔاد طبنجٕا ثزكشاس يثم ْزِ انُذ

 انعًهٗ فٗ رطجيك اإلسزشاريجيبد انزعهيًيخ .
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