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 بنها بجامعت عمل ورشت في

 جيدة بصىرة منه ستفادةاإل من البد الجامعاث في ثروة المعرفت بنك:  المغربى

 جامعة رئيس بأعمال القائم - المغربى حسين/ الدكتور افتتح
 بنك استخدام مصادر عمي لمتدريب عمل ورشة األحد اليوم بنيا

 بقاعة يومين مدي عمي أعماليا تستمر والتي المصرى المعرفة
 التدريس ىيئة عضاءأ بحضور الكميات بمجمع حتفاالتاإل

 .الكميات وطالب الباحثين وشباب ومعاونييم
 المعرفة بنك مصادر من األمثل ستخداماإل أىمية عمى المغربى/ الدكتور أكد كممتو وفى

 متطمبات مع ويتواكب بالمجان لمجميع ومتاح الجامعات داخل معموماتية ثروة بإعتباره
  .العصر

 من والبد المعرفة بنك في مواردىا من كبير جزء تستثمر الدولة نأ المغربى ضافوأ
 نأ أظيرت الجامعات مستوى عمى حصائياتاإل نأ  مؤكداً  وجو أكمل عمى منو ستفادةاإل
  .المجال ىذا في ستثماراإل عممية يعوق مما جيدة بصورة اليستخدم المعرفة بنك
 يضم حيث انتيى قد بصعوبة المعمومة عمى الحصول زمن نأ المغربى/ الدكتور كدوأ

 النشر في منيا ستفادةواإل ليياإ الرجوع يمكن التى والمراجع الكتب من االالف مئات البنك
 .الميارات وتنمية المعمومات عمى الحصول وأ العممى
 لبنك الكميات كل داخل منسقين بتحديد العمداء الجامعة رئيس بأعمال القائم وطالب
 في المشتركين والطالب ومعاونييم التدريس ىيئة عضاءأل حصائيةإ بعمل والقيام المعرفة

  .وتفعيمو المعرفة بنك
 والباحثين التدريس ىيئة أعضاء تدريب عمي تعمل بنيا جامعة أن المغربى ضافوأ

 عمي لمتدريب العمل ورش من العديد توفير خالل من المعرفة بنك استخدام عمي والطالب
 يرعاىا التي الرئاسية المبادرة إطار في وذلك ممكنو ستفادةإ أكبر وتحقيق استخدامو
 لتوحيد يسعى الذي المصري المعرفة بنك بناء إلي تيدف والتي السيسى عبدالفتاح/ الرئيس

تاحة البيانات وقواعد بالدوريات شتراكاتاإل  الوطني المستوى عمى المعمومات مصادر وا 
 .موحدة إلكترونية بوابة خالل من
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 نأ والثقافية العممية العالقات عمى المشرف - الجيزاوى ناصر/ الدكتور كدأ جانبو من
 المعمومات ومصادر الفكرى نتاجاإل بمصادر لمتوعية العمل ورشة اليوم تنظم بنيا جامعة
 التعمم عممية في وتوظيفيا والفرنسية واإلنجميزية العربية بالغة المعرفة بنك يوفرىا التى

 .«ويبتكر ويفكر يتعمم» مجتمع نحو الرئاسية المبادرة اطار في وذلك العممى والبحث
 من المعرفة ببنك التدريب خبراء فييا يحاضر العمل ورشة نأ لىإ الجيزاوى وأشار

 مصادر عمي التدريب بيدف لمجامعات األعمي والمجمس البيانات لقواعد الموردة الشركات
 .المصري المعرفة ببنك المتاحة المعمومات


