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بمشاااااااااة بااا اااةم ااا باتااة  ا      ااة  ااة  
 مؤتم    ت ل م    ة ى بب   ةا ة 

:  اب شاااامد   ف    م بلمتل ا م   مؤتم  -
 بي     مم  ا ا سا ةسة  تمي م ي دف ف   م 

   اةم ة    مص  ا 

انطلقت أعمال المؤتمر العالمي والذي يعقد في بريطانيا حول )العالمية في التعليم( وبمشاركة 
جامعة  0111جامعات بنها وعين شمممممممممممممو وحلوان بدعوا من المجلو البريطان  وأك ر من 

مرة جلسمممممة عن التعليم العالي الم مممممري ومؤسمممممسمممممة تعليمية عالمية حي  تم ت  مممممي   ول 
 .وتحدياته ودمجه في التعليم الدولي

أمين المجلو االعل  للجممامعممات عن الشمممممممممممممممكممل  -أشمممممممممممممممر  حمماتم  /وف  كلمتممه أكممد الممدكتور
التنظيم  للتعليم العممال  ف  م مممممممممممممممر مم م ف  وجارة التعليم والمجلو االعل  للجممامعممات من 

جامعة حكومية وادارة  32ا القطاع وكذلك تمويل حي  وضممممممممممممممو اللوالم والقوانين المنظمة لهذ
 .معهد وكلية تكنولوجية 071هذه الجامعات باإلضافة ال  الجامعات ال ا ة واك ر من 

وأكد حاتم ال  التحديات ال  تواجه التعليم العال  ف  م ممممممر ومنها ك رة عدد السممممممكان واعداد 
و تمويل ونسمممممبة أعضممممماد هيلة التدريالمقبولين مما يؤ ر عل  جودة التعليم وكذلك م مممممادر ال

مقارنة باعداد الطمب فضممممممم عن المشمممممماكل المرتبطة بسممممممياسممممممات نظم الجودة واالعتماد ف  
   .الجامعات

رليو جامعة بنها في كلمته  مل المؤتمر  - عل  شمممممممممو الدين /من جانبه أشممممممممار الدكتور
ف  مؤتمر " مشمممممروع  0993عل  أهمية اال ممممممق ف  اطاع التعليم العال  والذا بدات عام 

مشممممممممميرا ان اهم  3111التعليم الهندسمممممممم  والمن "  م مؤتمر "مموضممممممممية ا مممممممممق التعليم" عام 
االهمدا  المحوريمة ال ممممممممممممممممق التعليم ه  تحسمممممممممممممممين االداد االكماديم  وتنوع ال قمافات وتعدد 
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وا تم  االفكار كحافج لمبداع واالبتكار فضمممممممممممم عن بح  سمممممممممممبل تطوير م رجات البح  
   .باعتباره احد الم ادر الهامة للد ل القوم العلم  

وتابو شممممممو الدين ان عملية ا مممممممق التعليم العال  تبدا من مسممممممتوا القطاع بحي  الشممممممكل 
التنظيم  ومراجعمة سممممممممممممممميماسمممممممممممممممات التمويمل وابول الطمب والتعليم الممتوق وكمذلك نظم مراابة 

ارية في المؤسممسممات وتحدي  المناه  الجودة واالعتماد فضممم عن االدارة الذاتية والمرونة االد
التعليمية وتطوير اطاع الدراسمممات العليا مو االهتمام بالتواجد الدول  ورفو الت مممني  العالم  

 .للجامعات

جانب الرليو جامعة حلوان ال  امكانية التعاون مو  -ياسمر  قر  /من جانبه أشمار الدكتور
الم مممممممممممممممرا والبريطمان  ف  مجماالت التعليم والبحمم  العلم  من  مل الجيمارات المتبممادلمة بين 
الجانبين عل  كافة المسممممتويات سممممواد مسممممتوا القطاع او المؤسممممسممممات او من  مل العماات 

  .المباشرة بين الجانبين ومردود ذلك عل  تطوير البرام  االكاديمية والدراسات العليا

في كلمته عل  ضمممممممرورة وضمممممممو اسمممممممتراتيجيات لتحسمممممممين البعد الدول  للجامعات  واكد  مممممممقر
 .الم رية وورفو المستوا الت نيم  لها

بين  ليات تمعيل التعاونأرليو جامعة عين شمو عن  -حسمين عيس   /فيما تحد  الدكتور
الجممانممب الم مممممممممممممممرا والبريطممان   مل المترة القممادمممة من حيمم  اعممداد وعمممل مممذكرات تممماهم 

اايات مشمممتركة وتكوين فرل العمل المنوط بها لتمعيل التعاون بين الجانبين ووضمممو  مممورة واتم
نهالية للتعاون في مجال البرام  المشممممممتركة والمشممممممروعات البح ية ال نالية و طة بناد القدرات 

 .وورش العمل المجمو تنظيمها  مل العام القادم

ي كة تعليمية لمنم شمممهادات مجدوجة فوتابو عيسممم  بانه سمممو  يتم ايضممما وضمممو برام  مشمممتر 
مراحمل البكمالوريوو والمدراسمممممممممممممممات العليما والمشمممممممممممممممروعات البح ية الت  بدأت بالمعل من  مل 

مليون إسمممممممممممممممترلين  للبحمم  العلمي  31مشمممممممممممممممرفممه( والممذا يوفر تمويممل اممدره  –برنممام  )نيوتن 
 .ومشروع بناد القدرات المشتركة


