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يجتجحجحجم الج جلجحجىجا الجىجلج جا الج ججججج  جا  «الجيجاجىا   »
 لىسم تكنولوجي  الحىليم بنوعية بنه 

نائب رئيس جامعة    -  الجيزاوي ناصر   /افتتح الدكتور
  /بنهاا لدادراتاااااااااااااااان العدياا والتوو  نياا اة    الادكتور

نظمه قساااااااااي   نولوجيا    الذي الثاني العدميرئيس الجامعة أ مال المدتقى  -جمال الساااااااااعيد 
 .التعديي  كدية التربية النوعية  الجامعة

جااء للاب  ورااااااااااااااور الادكتور موماد ابرابيي  مياد كدياة التربياة النوعياة ب نهاا والادكتور رجاب  
حمل  نوان الت نولوجيا الذكية  الذيلدمدتقى  الفخري مجاهد،  ميد هندتااااااااة راااااااا را والرئيس 

 .2030في  طوير منظومة التعديي في ضوء رؤية مصر 

لتعديي  كدية التربية النوعية ب نها  رئيس قساااااااااااي   نولوجيا ا رمزي رااااااااااافي   هانيوأكد الدكتور 
ومقرر المدتقى أن المدتقى يسااااتهدع وضاااا  و طوير الساااا ل الالنمة لتطوير منظومة التعديي  

 .2030ضوء احتياجان و وجهان الدولة خالل رؤية  في

،    تاعات ه  وراور ومرااركة نختة متميزن م  أ رااء لجان التر ية، مرايرا رمزي  وأ رب
نساااخته الثانية قناقل الوضااا  المامول والمساااتهدع الوصاااول اليه تاخل   فيالى أن المدتقى 

هذه المؤتاااساااان لالر قاء  التعديي في مصااار، وتااا ل  طويره فى ال رؤية اليياتن الساااياتاااية 
 .2030و وقي  التنمية المطدوبة خالل 

وأوضااااااااح الرئيس الفخري لدمدتقي الدكتور رجب مجاهد  ميد كدية الهندتااااااااة  راااااااا را، أهمية  
، تفتا الى أتاااتااي ناول تاا ل  طوير التعديي، وات تمات  دى الت نولوجيا  رااكل  فيمدتقى ال

 .الويوي أن اهتمام جامعة بنها بهذا القطاع 

 التيالفترن الواااليااة وات تمااات  دى المناااقراااااااااااااااان  فيكمااا أكااد مجاااهااد  دى أهميااة المدتقى 
 .الت نولوجيوض  الودول الالنمة لتطوير التعديي  فيتترهدها الجدسان العدمية 
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كدمتاه أن هناام موااوتن   فيوأكاد الادكتور موماد ابرابيي،  مياد كدياة التربياة النوعياة ب نهاا، 
، وأن المؤ مر يسااااااهي  صااااااورن واضااااااوة الت نولوجي  لتط ي  التطور  جرى  دى أرض الواق

 . مدية التطوير فيالتعديي اتتتعانة  الرؤى الالنمة لد دء  لمطوري  قديي الد ي  في

 التيكدمته  في، نائب رئيس جامعة بنها لددراتااااااان العديا الجيزاوي وأرااااااار الدكتور ناصاااااار 
ة المدتقى في الوضاااااااااااااا  الراه  ونتيجاة اتهتماام  ألقااهاا نياا اة    رئيس الجاامعاة، الى أهميا 

،  التزام  م  ما  راااااااهده مصااااااار م   ي، والتعديي ق ل الجامعالعاليالمدووظ بتطوير التعديي 
 .2030 قدم مدووظ  خطوان ثابتة لتوقي  اتتترا يجية المستهدفة خالل

لدوصاااااااول  الت نولوجيوأثنى نائب رئيس الجامعة  دى اهتمام ال دية  قراااااااية  طوير التعديي 
 الى األهداع المرجون.

ضااااااتل العمل  المؤتااااااسااااااان المختدفة تفتا الى أن  فيأهمية الت نولوجيا  الجيزاوي وكراااااا  
اختراع التخااار واهرن ال هرباااء  يمااا  عااد كنتيجااة   ىالثورن الصااااااااااااااناااعيااة األولي قاااماا   د

 ىيجب العمل  د :لالختراع مؤكدا  دى أن اتولويان  خد  جيل جدقد قنمي المهاران قائال
 .المهاران الرخصية والمهنية وننمينرمل المهاران  حتىأنفسنا 

وراااهدن فعاليان الجدساااة العامة لدمدتقى   ريي كتار ضااايوع المدتقى و دت م  روات التعديي  
  الجامعان المصرية الت نولوجي


