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: عقااأ ل م ةقىقل جقجااعة ااع  عرئيس جااعة ااه    اا
يع   فعق قأ إى قعأم ج  قعهرة لكى  ر اج اال جقيزيه  عج

 ث عئيه  ين اججع  ين

رئي  جا عة بنها  - لدينعلى شممممممممممممممم   ا /قال الدكتور
وعضو ال جل  االعلى للجا عات ال شارك في  ؤت ر العال ية في التعليم العالى والذى يعقد 

جا عة عال ية بان  1000ببريطانيا ب شمممممماركة جا عات بنها وعين شمممممم   وملوان واك ر  ن 
ع ال الوفد ال صمممممرى قد شمممممهد عدد  ن االجت اعات ال ك لة  ل  لمممممئولى التعليم فى و ار  اأ

 .واإلبتكار وال جل  البريطانى

وكذلك اتماد الجا عات البريطانية و ؤلملمة ت ويل التعليم العالى اإلنجلي ى وقيادات عدد  ن 
الجا عات لبمث لممممبل التعاون بين الجانبين وتلممممويو البمث والنشممممر العل ى وانشممممطة اع ال 

 .الجا عات

الجت اعات على عقد  لتقى للجا عات وأشممممممممممار شمممممممممم   الدين بانذ قد تم االتلاو   ل  ذ  ا
جا عة انجلي ية لتوقيل  15االنجلي ية وال صمممممممممممممممرية فى اكتوبر القادم بالقا ر  يشمممممممممممممممارك فيذ 

 ذكرات واتلاقيات التعاون ال نائى  ل الجا عات ال صمممممممممممممممرية فى   تلي ال جاالت العل ية 
 .والبم ية

 ن ال ؤت ر ناقش ايضممارئي  جا عة عين شمم   با -ملممين عيلممى  / ن جانبذ اكد الدكتور
قضية تدويل قضية التعليم العالي والتعليم ال تجاو  المدود والذي يعت د على ت كين الط ب 
واأكادي يين ل نتقال والمركة بين الجا عات والبرا ج والشممممراكة اإللممممتراتيجية بين  ؤلمممملممممات 

 .التعليم والصناعة واأجه   اإلدارية والمكو ات

د لممممممممممممموي يقوم ب يار  عدد  ن الجا عات االنجلي ية وأكادي ية التعليم وتابل عيلمممممممممممممى بان الوف
العالى ال لممؤلة عن وضممل ال عاير القيالممية وال هارات االلممالممية لرفل القدرات أعضمما   يئة 
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التدري  بالجا عات وصممممميارة  شمممممروعات بم ية  شمممممتركة وااللمممممتلاد   ن الت ويل ال تا   ن 
 -ث الهندلمممممممممممية والعل ية وال تا   ن   ل اتلاقية نيوتن المكو ة البريطانية فى  جال البمو 

 . شرفة

واضاي الدكتور يالر صقر رئي  جا عة ملوان بأن ال برا  البريطانيون ناقشوا  ل الجانب 
ال صري   ل الجللات العل ية لل ؤت ر  طط إص   التعليم العالى ال صرى وا م تمدياتذ 

نهائية للتعاون في  جال البرا ج ال شمتركة وال شمروعات البم ية ال نائية و طة ووضمل صمور  
بنا  القدرات وورش الع ل ال   ل تنظي ها   ل العام القادم فضمممم  عن كيلية االلممممتلاد   ن 
 براتهم في الموك ة والمممممممتق ل الجا عات  اصمممممممة في ا يتعلو بالشمممممممو اإلداري وال الى ورفل 

 .لجا عاتالقدرات اإلدارية با

في ا قال الدكتور أشري ماتم أ ين ال جل  االعلى للجا عات بانذ قد تم أول  ر  ت صيص 
جللممممممممة عن التعليم العالي ال صممممممممري وتمدياتذ ود جذ في التعليم الدولي ميث قد تم االنتها  
 ر ن إعداد أوراو الع ل ال اصمممة بالجللمممة ال صمممرية والتى يتم اإلعداد لها  نذ انتها  ال ؤت 

 .العام ال اضي بالتنليو  ل ال جل  البريطاني بالقا ر 

وأشمممممار ماتم بان ال ؤت ر ناقش قضمممممية تنو  ال قافات وتعدد وا ت ي االفكار كماف  ل بدا  
واالبتكار فضممممم  عن بمث لمممممبل تطوير التعليم العالي ب صمممممر وا كانية التعاون بين الجانب 

لي الدولية فى بعض البرا ج النوعية للتعليم العاال صممممممممممري والبريطاني وااللممممممممممتعانة بال برات 
 .ب صر


