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وزير  لتععير ا لتعراتأل لق ربئ ورارر ا لالرراض لت ياارأل باتلامعرا  لت  رر ية 

  اورا ا جامعة بنها يعفقدول ورش ع ل مراور منعدى لطوي  لتععي 

 تفقد الدكتور/ محمد النشار - وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي األسبق والدكتور/ صبحي حسنين- 
رئيس االتحاد الرياضي بالجامعات المصرية والدكتور / 
السيد القاضي- رئيس جامعة بنها ورش العمل الخاصة 
بمنتدى الحوار األول للجامعات المصرية» الحكومية 

والخاصة «  لمناقشة تطوير التعليم في مصر، وذلك في ختام أول أيام فاعليات المنتدي 
والمقام  في الفترة ما بين 55-52 من الشهر الجار ي، حيث تفقدوا جميع الورش المقامة 
سواء ألخذ أراء أعضاء هيئة التدريس أو المعاونين لهم أو الطالب باالضافة الي ورش 
العمل الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني تحدث الوزير األسبق للتعليم العالي الدكتور 
محمد النشار ان مصر لن ترتقي إال بالتعليم الجيد، موضحًا ان مصر بها 55 مليون 
 .طالب علم سواء في التربية والتعليم أو التعليم العالي

واضاف النشار أن التعليم يجب ان يبدأ منذ والدة الفرد فكل شىء يؤثر فينا من تربية 
وأسرة و أعالم ومدرسة وجامعة، فحجم المدخالت علي الفرد المصري كبيرة جدًا وهو ما 
 يؤدي الي التشتت وعدم القرة علي التركيز والتفوق
وطالب الوزير األسبق بأن تحذو كل الجامعات المصرية الطريق الصحيح الذي تسير فيه 
    جامعة بنها
وقال رئيس جامعة بنها أن المنتدي يضم أربعة محاور رئيسية هم أعضاء هيئة التدريس 
والمعاونين لهم والطالب باالضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافه، مشيرًا ان 
الكل يفكر لوضع رؤية شاملة لتطوير التعليم في مصر واضاف القاضي أن مصر تحتاج 
لي الترابط والعمل الجاد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا علي ضرورة 
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تحديث قوانين العمل طبقًا لمعدل كفاءة االداء واالنتاج، فمصر ال تحتاج الي العامل الذي 
   ياخذ مرتبه بدون عمل.                                                            

ن الجلسة االفتتاحية لمنتدي تطوير التعليم بمصر والذي تنظمه جامعة أالجدير بالذكر  
وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -خالد عبد الغفار  /بنها كانت بحضور الدكتور

وزير التعليم  -مةعمرو عزت سال/القليوبية والدكتور محافظ  -محمود عشماوي  /واللواء
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  - سن عيديوهان /سبق والدكتورهالعالي األ

 /مدير قطاع برامج صندوق تحيا مصر والدكتور -منال شاهين  /واالعتماد والدكتوره
مستشار رئيس الجمهوريه واألمين العام لمجلس علماء مصر برئاسة  - هاني النقراشي

 - نجمماجد  /رئيس جامعة عين شمس والدكتور -الجمهورية والدكتور عبدالوهاب عزت 
شمس  /رئيس جامعة الفيوم والدكتور - خالد إسماعيل  /رئيس جامعة حلوان والدكتور

رئيس جامعة المستقبل  - عبادة سرحان  /رئيس جامعة بورسعيد والدكتور -الدين محمد 
رئيس جامعة النيل، باالضافة الي نواب عن شيخ األزهر وبابا  -طارق خليل  /والدكتور
ونواب مجلس الشعب بالقليوبية، وعدد كبير من رية وبطريرك الكرازة المرقسية، داالسكن

 .اعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطالب من كافة جامعات مصر
 
 

 
 
 

  


