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المؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي بجامعة 
 بنها يواصل أعماله لليوم الثانى على التوالى

يواصلللللللم االدولي ااطوار التولي االعالي ااعذار واا   
خللللذاللللط  /يعقللللط عةللللذ عللللع ية للللذ و لللل    للللذيللللع االلللط لو 

قذئي اا -حسللللللللب االغي ر  /وزلي االعالي ااعذار وااب ث ااعالر، وااط لو  -  بطااغفذ 
  ذفظ ااقالو لع ا لذاه االوم  - الء  بطاا الي  /عأ لذل  ئلس جذ عع ية ذ، وااط لو 

 .ااثذنى  اى االوااى

و ب االقي  ان وشلل ط فعذالذا االدولي االوم اب  عذء وةملي  طم  ب ااةاسللذا  اللع 
يشلللللللذ و فل ذ وليد للللللل ذ  طم  ب   وز ونلذماا جذ عع ية ذ واالعالي ااعذاى فى   لللللللي 

 ااوطب ااعي ىو 

كلذ يشلللللللللللل ط االوم اارلذ ى االدولي وةملي حفم االو لللللللللللللقى واب ذنى ااوطةلع واافةون 
 ااشعبلع يقط  ذ  ةلرب ااكو ال عذاةذ عع

حسللللللللللللللللب االغي ى ااقذئي عأ لذل  ئلس جذ عع ية ذ نط افلل  فعذالذا  /و ذن ااط لو 
لب ااعذم االسلللللللللللللللذ ط بو ذم االدولي فى يو ه ابول ع ضلللللللللللللللو    ذفظ ااقالو لع واب 

 ااةذ عذا ااعي لع و شذ  لب  ب جذ عذا   يلع و ي لع وموالع

و حب االغي ر، عذالشلللللللللذ  لب فر فذ الذا االدولي،  شللللللللللياا ؤاى دن فعذالذا االدولي 
ااطوار التولي االعالي ااعذار،يأور فر ضلللوء االلغلياا واالعذيلي ااعذاللع ووفذ الا    

،  ذم االعالي فر   للللليي اللل  اافيصلللللع البذمل 2019لع عذ لبذ   ذم االبذم ة اايئذ للللل
 األفكذ  ااةطيطة وااربياا وااللذ  ذا ااةلطة يلب االشذ  لب.
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ودشللذ  ؤاى دنه فر األونع األخلية ولسللذيج ااةذ عذا  اى االسلللو  اال ار، وا ناللر 
وااطواري التولي  ةمو ع االعالي ااعذار ي ذ وااوصلللللللللول ؤاى  ياكف  لللفة فر  رلا  
اال ةلفذا ااعذاللع، نذئالا ؤن جلل  ااةذ عذا وسعى ع و ة  سللية ال سلب  لعل ذ 

  ط  وتو  االعالي وااب ث ااعالر وخط ع االةلل . األكذميللع واالر وعللط  اى

 ذ اذ فر وتبلج ااعطيط  15ودضللللذ  دن ااةذ عذا اال لللليلع، يطدا  ة   ذ يقي   ب 
 ب االشللللللللللللللليو ذا، االر و ط  ؤاى وتولي االعالي ااعذار عذالعذون    اابة  ااطوار، 

ذ دنه  ذن  ب درل ذ  شللللللليو ذا ااةومة، واب للذم األكذميل ر، ووةللع نط اا  وضللللللل ا
د ضذء رلئع االط لس وااقلذماا، واالرتلط ا  لياولةر، و شيو ذا وتولي االعذ م 
واالقي اا ااط ا لللع، و شلليو ذا وكةواوجلذ االعاو ذا ونمي ؤما ة االعاو ذا، وءنشللذء 
اابيا ج ااةطيطة، فضللللالا  ب االود ع    ااةذ عذا ااطوالع، عذ ضللللذفع ؤاى  شلللليو ذا 

 ااعالر. وتولي ااب ث

واكط االغي ى دن االشللللللللللللللذ ل ، دما التو   ا وا فر جذ عع ية ذ االر وسللللللللللللللعر  ة  
 15ؤاى االللف واايلذمة  شللللللليا ااى دن االدولي يشللللللذ و فله  2005ؤنشللللللذ رذ فر  ذم 

جذ عع   للللللللللللللليلع، و ي لع وموالع  ب االلاكع االل طة وااللاكع ااعي لع ااسلللللللللللللللعوميع 
 250و نع ع ثلع يةذنشللللللللل ذ  60سلللللللللذا  اللع وةذن  جا 9واأل من والبلذ، وللضللللللللللب 

ذ خالل فعذالذا االدولي.   شذ  ا


