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 دولية جامعة واربعون ومائه بنها جامعة
 كيو العالمي التصنننننننننني  ومؤتمر بمعرض
 المتحدة العربية االمارات بجامعة أس

 لعالما علي لإلنفتاح بنها جامعة سياسة طارإ في
 ةجامع شتتتتتاركت ،الجامعة رئي  - الدين شتتتتتم  علي /الدكتور االستتتتتتا  رعاية وتحت
 لتعليما تطوير لقادة الستتاد  الدولي المؤتمر هامش على المقام الدولي بالمعرض بنها

 مايو 12-10 من الفترة في والمقام افريقيا وشتتتتتتتتما  األوستتتتتتتتط الشتتتتتتتتر  بمنطقة العالي
 .المتحدة العربية ماراتاإل بجامعة الهال  بمبنى 2016

 الجامعة رئي  مستتتتتتتشتتتتتتار - خلي  النبي حستتتتتت  ماهر /الدكتور األستتتتتتتا  صتتتتتترح وقد
 ةعتتتتد تنتتتتاو  المؤتمر نأ التتتتدولي للتصتتتتتتتتتتتتتتتني  العليتتتتا اللجنتتتتة ومقرر العلمي للبحتتتت 

  االستتتتتتتتتتتتتا  حدهاإ في شتتتتتتتتتتتتار  للجامعات العالمي التصتتتتتتتتتتتتني  عن عامة محاضتتتتتتتتتتتترات
 ورئي  كونج هونج بجامعة واالستتتا  نوب  جائزة على الحاصتت  داونج كيفين /دكتورال

 التصتتتتتتتتتتتتني  ومؤشتتتتتتتتتتتترات معايير المحاضتتتتتتتتتتتترات تناولت حي  ،للمؤتمر العلمية اللجنة
 تصني ال في الرقمية للجامعات والمحوري الرئيسي والدور للجامعات أ  كيو العالمي

 ةالصتتتتتتتتتتتحي الرعاية في ودورها الطبية ختراعاإل براءات المحاضتتتتتتتتتتترات احد تناولت كما
 مختل  في عما األ دارةإ دماجإ حو  ولىاأل مناظرتين قيمتأ المؤتمر هامش وعلى
 الحضتتتتتتتتتتتتتتتور من %56 بتتلبلبيتتة المقترح هتت ا رفض تم وقتتد ،الجتتامعي التعليم مراحتت 

 و ستتتتتتتتتتتتتتت يتطلبها والتي فقط خريجين إنتاج في الجامعات دور حو  خرىاأل والمناظرة
 .العالم دو  مختل  من جامعة 140 من اكثر المؤتمر فاعليات في شار  وقد العم 
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 لجامعةل االلكترونية البوابة مدير - الجيزاوي ناصتتر /الدكتور األستتتا  أفاد جانبة ومن
 العديد اقشتتتتتةمن فاعلياته في تناو  المؤتمر نأ الدولي للتصتتتتتني  العليا اللجنة وعضتتتتتو

  :هي محاور عدة تحت ادراجها تم علمية بجلسات العلمية ورا األ من
 الجامعي التعليم في الطال  نجاح قيا  -
 الدراسية المناهج والتقويم وتعري  تصميم -
 االختراع براءات جامعيال الطال  تعليم ومشروعات استراتيجيات -
 الطال  تعلم مع العلمي البح  تكام  -
 العالي التعليم في التدوي  استراتيجيات وادارة تنمية -

 بنها عةبجام العلمية البحو  صندو  مردود عن بحثية بورقة بنها جامعة شاركت وقد
 لجامعةا تصتتتتتتتتني  وتحستتتتتتتتين العليا الدراستتتتتتتتات لطال  البحثية القدرات تحستتتتتتتتين على

  اه في المصتتتتتتتتتتتتتتترية الحكومية للجامعات الوحيد الممث  بنها جامعة وتعتبر العالمي
 .المصرية الخاصة الجامعات عن المستقب  جامعة لتمثي  باالضافة المؤتمر

 على الجامعة حرص منطل  من الهام الحد  ه ا في بنها جامعة مشتتتتتتتتتتتتتتتاركة وتلتي
 من الطلبة   لج العالم دو  مختل  في البحثية نشتتتطهاأو  االكاديمية برامجها تستتوي 
  .الجامعة داخ  العلمي البح  او للدراسة سواء العالم دو  مختل 

 بالمؤتمر المشتركة والدول الجامعات
http://www.qsmaple.org/6thqsmaple/index.php/qs-maple-
conference/participating-institutions-organizations 

 بالمعرض المشاركة والجامعات الدول
http://www.qsmaple.org/6thqsmaple/index.php/exhibition/list-
of-exhibitors 
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