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 الجامعات اتحاد بمؤتمر تشارك بنها جامعة
 بأسبانيا واألوروبية العربية

 الث لث المؤتم  بف علي   بنه  ج معة شااااااااااااااا    
 ةالذي بإسااب ني   ب شاالةنة ج معة من الع لى للتعليم
 ةجااا معاااة األة ةبياااة الجااا معااا   اتحااا   مع بااا لتعااا ةن الع بياااة الجااا معااا   اتحااا   نظماااة

 ةاجهت التي ةالتح ي   الف ص" عنةان تح  المتةسااااااااااااا   أجل من ةاالتح   ب شااااااااااااالةنة
 نم الفت ة فى" المجتمعياااااة  سااااااااااااااااااا لتهااااا  تحقيق في ةاألة ةبياااااة الع بياااااة الجااااا معااااا  

سااااااتم  2016/05/25  األساااااات ذ ب لمؤتم  الج معة مثل ةق   2016/05/27 حتى ةا 
 .ال البة  ةالتعليم التعليم لشئةن الج معة  ئيس ن ئب – مص فى سليم ن/ ال  تة 

 الفضاااا   عم ةالتةاصاااال االنفت ح ةلسااااي سااااة العصاااا ي للنهج تجسااااي ا   المؤتم  هذا يأتي
 لتعليميةا الةساا ئل اسااتا ام على ةاإل الع ةالمن هج الت  يس أساا ليب لت ةي  الع لمي
 تشااا ل ةالتي   التعليم لما ج   جي  مساااتة  تحقيق به ف الع لي التعليم في الح يثة

  بيةالع الج مع   بين مب شااااااا   اتصااااااا ل قنةا  ةفتح للمجتمع  األسااااااا ساااااااية العن صااااااا 
 .الم مةقة ةالسمعه الم  نه ذا  الع لمية ةالج مع   االتح   أعض  

 الحلةل مةتق ي التح ي    صا  في التج  ب ةمن قشاة اآل ا  تب  ل إلى المؤتم  ةيه ف
 حل في الج مع    ة : تتن ةل المؤتم  أي م االل نق شاااااااااااااااية جلسااااااااااااااا   6 االل من

 ميااةاأل اا  ي الاب ا  تباا  ل ةآلياا   الاا ةلى  المجتمعى الحةا  ةا  ا ة الاا ةليااة النزاعاا  
 أ ةا  الم نية  ةالحقةق السااااي سااااية النزاع   قضاااا ي  ة صاااا  البحثية المسااااتةي   على

سااااااااااااااات اتيجي   ا   ل عم التمةيل  تح ي   المشااااااااااااااا   ة  ب ل ةل الج معى التعليم ةا 
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 ةاساااااااااااااتاالص للتح ي   المةاجهة مه  ا  الج معى  التعليم من ةف صاااااااااااااهم جئينالال
 .المش   ة ال ةل بين التع ةن اتف قي   ةت بيق آلي   ة عم المت حة  الف ص


