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 يلتدو  قضييي  يناقش للجامعات األعلى وفد
 مىعييال مؤتمر في وتطويره العييالى التعليم
 جامع  800 بمشارك  افريقيا بجنوب

 سيييييياسيييييات تتبنى مصييييير: الدين شيييييم 
 المجاالت كاف  فى عصري  إصالحي 

 حول ياأفريق بجنوب تاون كيب مدينة في يعقد والذي العالمي المؤتمر أعمال إنطلقت
 اتمعوجا للجامعات األعلى المجلس أمين وبمشااااااااااااااااركة( العالى التعليم في العالمية)

 ومؤسااااااااسااااااااة جامعة 800 من وأكثر البريطانى المجلس من بدعوى واإلسااااااااكندرية بنها
فتتح ،دولااااة 90 تمثاااال عااااالميااااة تعليميااااة  وزيرةو  أفريقيااااا بجنوب وزيرالتعليم المؤتمر وا 
 رئيساااااااااااااااةو  البريطانى المجلس ورئيس البريطاني الوزراء مجلس ووزير العلمى البحث

 .موريشيوس جمهورية

 صالفر " بعنوان كلمتاا  في بنهااا جااامعااة رئيس - الاادين شااااااااااااااامس على /الاادكتور وأكااد
 فى لدوليةا للعالقات اإلساااااااااااااااتراتيجية األبعاد على" العالى التعليم تدويل فى والمخاطر

 التعاونو  الثقافة جساااااااااااااااور مد وأهمية للجامعات الدولى بالتصاااااااااااااااني  وعالقتها التعليم
 ساااياساااات نىنتب مصااار فى أننا الى مشااايرا العلمى والبحث التعليم فى الخبرات وتبادل

 جمنت إبتكارى علمى بحث إلنتاج ونسااااااااااعى المجاالت كافة فى عصاااااااااارية إصااااااااااالحية
 .الجديد العالم يواكب وخريج

ساااااااااااااااتعر   منظومااة فى الناااجحااة التجااارب من عاادد كلمتاا  فى بنهااا جااامعااة رئيس وا 
 الطالب أعداد زيادة فى بنها جامعة وتجربة المصااااااااااااااارية للجامعات الدولية العالقات
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 فى الساااااااااااااااري  التقاادم وأيضااااااااااااااااا الاادول بمختل  ٦٦00 الى طااالااب ٤00 من الوافاادين
 .سنوات خمس فى ١٢00 الى ال  ١١ من الدولى التصني 

 فرص وضااااااااااامان العالقة فى التكافؤ ضااااااااااارورة لىع المؤتمر أمام الدين شااااااااااامس وأكد
حترام متساااوية  تفاقياتلإل الرساامية المؤسااسااات ورعاية المحلية والمصااالح التوجهات وا 
تاحة قافيةالث الجسااور ومد العالي التعليم تدويل نحو حاليا يتج  العالم أن الى مشاايرا  وا 

 .المشترك والتعليم والشهادات االنتقال

 عن كلمت  فى اإلساااااااكندرية جامعة رئيس - زهران رشااااااادى /الدكتور تحدث جانب  من
 كومااةالح ورعااايااة الجااامعااات فى القبول ونظااام العااالى التعليم فى اإلجتماااعيااة العاادالااة
تاحةو  الدساااااااااااااااتورية التعديالت بعد التعليم على اإلنفاق وزيادة المخف  الدخل لذوى  ا 
 فى لجمي ا أمام الفرص تساوى وكذلك المالية القدرة عن النظر بصر  للجمي  التعليم
 موارد ادةزياا فى الاادوليااة التجااارب من واإلساااااااااااااااتفااادة المتفوقين ورعااايااة المتميز التعليم

 .الدخل محدودى لرعاية لجامعاتا

 لىع للجامعات األعلى المجلس أمين - حاتم أشااار  /الدكتور التقى أخرى ناحية من
 العالمية الجامعات ورؤسااااااااااااااء البريطانى المجلس مسااااااااااااائولى من بعدد المؤتمر هامش

ستراتيجياتو  التعاون سبل بحث مناقشة تم حيث المؤتمر فى المشاركة  التعليم طويرت ا 
 وكذلك نهابي فيما التعاون وتعزيز الدول مختل  بين الشااااااااااااراكة تحقيق وساااااااااااابل العالى
 ليمالتع منظومة إصاااااااااااااااال  في للجامعات األعلى والمجلس العالي التعليم وزارة جهود
 العالي لتعليمل النوعية البرامج بع  فى الدولية بالخبرات اإلسااتعانة عن فضااال العالي
 .بمصر


