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األعلى للجامعات بجامعة بنها يوافق على تشككلي  
لجنكة لمشكككككككككاجلكة ت ف الجكامعات ف  م و  مية 

 صغاج السن

أنه  وزير التعليم العالي -الخالق السيد عبد /الدكتورأعلن 
ال اعتماد ألى شهااد  من الملل  األعل  لللامعا  الال الاا كان  المسسس  التعليمي  االل  
عل  ترخيص من وزار  التعليم العالي وأوضهههههههههههة أن الوزار  اار  ال األ وأوليا  األمور من 

 .  التعليمي الكيانا  غير الشرعي  التي تدع  تقديم الخدما

  والاى عقد بلامعلا  الك خال رئاسههههته اللتمام الملل  األعل  لللامعا  اليوم السههههب  
 الظاهربدمامد ع /وزير التربي  والتعليم والماند  -ماأل الرافع   /بناا وباضههههههههور الدكتور

رئي  لامع  بناا ورسسههههههههههها   - عل  شهههههههههههم  الدين  /الدكتوراألسهههههههههههتاا ماافظ القليوبي  و  -
 .اللامعا  الملري 

كد الوزير عل  دور األقسهههام العلمي  في ت وير ومرالع  المقررا  التعليمي  والك في ال ار وأ
اري  الباث العلمي المكفول  لألقسهام وأعضها  هيئا  التدري  كما تناول الوزير أهمي  وض  
اآلليا  الازم  لت وير برامج التعليم المفتوح والك من ايث اللود  والنوعي  واألعداد وأشههار 

 .  ضرور  االستفاد  من توليا  المستمرا  التي ناقش  برامج التعليم المفتوحالل

من لهانبههه وافق الملل  عل  اقتراح لههامعه  بن  سهههههههههههههههويل بههبنشههههههههههههههها  مركز تنميه  الموهوبين 
عتمههاد الئاتههه المههاليهه  وا داريهه   والمبههدعين والمبتكرين كواههد  اا   ههاب  خههاص بههاللههامعهه  وال

بشههههههقن التقرير الناائ  لللن  العليا لوضهههههه  السههههههتراتيلي  لزياد  ووافق عل  كتاأل لامع   ن ا 
 .أعداد ال األ الوافدين باللامعا  والمعاهد

كما وافق الملل  عل  تولههي  للن  ق ام التربي  النوعي  واالقتلههاد المنزل  ببلتااق  األ 
تراح لامع  قاللههههههههم والبكم بكليا  التربي  والتربي  النوعي  باللامعا  الملههههههههري  ووافق عل  ال
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القاهر  بتعديل مسهههههههههم  معاد الدراسههههههههها  والباوث التربوي  الل  كلي  الدراسههههههههها  العليا للتربي  
 .ووافق عل  النشا  معاد الدراسا  والباوث ا ستراتيلي  بدول اوض النيل بلامع  الفيوم

وزير التربيههه  والتعليم فكر  مشههههههههههههههههاركههه   األ  - ماهههأل الرافع  /من لهههانبهههه عرض الهههدكتور
سهههههههههنوا  فقكنر ويسهههههههههتعان في الك  01ا  في مشهههههههههروم لماو األمي  للمرال  العمري  اللامع

مايين  الأل و الب  وأكد عل  أهمي  دور  3ب األ اللهامعا  الاين يلهههههههههههههههل عددهم لناو 
اللامعا  في هاا المشههههههههههروم القومي واقترح وزير التعليم العال  تشههههههههههكيل للن  مشههههههههههترك  من 

 .م لوض  اآلليا  المناسب  لالكاللامعا  ووزار  التربي  والتعلي

من نااي  أخرى شههههاد الوزير وباضههههور وزير التربي  والتعليم وماافظ القليوبي  ورئي  لامع  
بناا ورسسهها  اللامعا  ومدير منظم  العمل الدولي  بالقاهر  افل توزي  شههاادا  دور  تدريأل 

   .لم األعمال عبر ا نترن المدربين لبرنامج تعرل الل  عالم األعمال وبرنامج تعرل الل  عا

وف  كلمت  اكد الوزير أكد عل  ضهههههههرور  االهتمام ببرامج رياد  األعمال في اللامعا  وأهمي  
رب  البرامج التعليمي  باللهناع  وأوضهة أن البرامج التعليمي  الت بيقي  سول تساهم في الاد 

 .من الب ال  وتقهيل الخريلين لسوق العمل

الدكتور عبد الخالق أننا بلهههدد اسهههتاداث برامج تسهههاعد ال األ عل  ا لتااق بسهههوق وأعلن 
العمل ويلرى االيا العداد خري   للتخلههههههلهههههها  الم لوب  عل  مسههههههتوى مرال  البكالوريو  
وخري   أخرى للدراسههههها  العليا وأوضهههههة الوزير أن عملي  الت وير ألهههههبا  ضهههههرور  اتمي  

 .يلأل ا سرام فياا


