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تقرير حول مشاركة
د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى فعاليات منتدى
(مبادرة التعاون النمساوى -اإلفريقى فى التعليم العالى والبحوث) بالنمسا

(خالل الفترة من  18-16ديسمبر )2018
 املشاركة فى منتدى (مبادرة التعاون النمساوى -اإلفريقى فى التعليم العاىل
والبحوث):

 شارك د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى فعاليات منتدى (مبادرة
التعاون النمساوى -اإلفريقى فى التعليم العالى والبحوث) ،وذلك على هامش مشاركته ضمن
الوفد المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنمسا خالل الفترة من
 16إلى  18ديسمبر الجاري.
نشاط الوزير خالل املنتدى:

 استعرض أهم مالمح واقع التعليم العالي في مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى
مشيرا إلى أن هناك  3ماليين طالب يدرسون بالجامعات والمعاهد
والمستشار النمساوي،
ً
المصرية ،وأن هناك زيادة كبيرة في هذه األعداد ،موض ًحا أنه لمواجهة هذه الزيادة تقوم
الوزارة بتنفيذ خطة للتوسع فى التعليم العالى فى مصر وتشمل إنشاء عدة جامعات جديدة،
إضافة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،وإنشاء  8جامعات تكنولوجية ،إلى جانب فتح
مشيرا إلى الجهود التى قامت بها
أفرع لعدد من الجامعات األجنبية بالعاصمة اإلدارية الجديدة،
ً
الوزارة فى إطار تعديل التشريعات الحاكمة للتعليم العالى والبحث العلمى ،ومنها قانون إنشاء
أفرع للجامعات األجنبية بمصر ،وحوافز العلوم واالبتكار ،وقانون وكالة الفضاء ،وصندوق
دعم االبتكار.

 وأشار إلى تقدم مصر في مجال النشر الدولى للبحوث العلمية والمنشورات البحثية العلمية
الدولية ،مشيرا إلى وجود  1٩3دولة تتعاون معنا فى مجال النشر الدولي.

2

برنامج الزيارة:

 لقاء الوزير مع نظريه النمساوى لبحث آليات التعاون العلمى والبحثى املشرتك:
 التقى د .خالد عبد الغفار والبروفيسور هانز فاسمان وزير التعليم الفيدرالي للتعليم والعلوم
والبحوث النمساوي؛ لبحث التعاون المشترك بين
مصر والنمسا ،فى كافة المجاالت وخاصة الثقافية
والعلمية والتعليمية ،وزيادة المنح الدراسية المقدمة
لطالب الدراسات العليا إلى 150
منحة ،وكذا عدد  100منحة كاملة في التخصصات
الحديثة ،والمجاالت ذات األولوية كأبحاث المياه
والطاقة المتجددة والتخطيط العمراني وإدارة مترو
األنفاق.
 توقيع الوزير بروتوكول تعاون بني مصر والنمسا فى جمال التعليم العاىل والبحث
العلمى:

 وقع د .خالد عبد الغفار ،والبروفيسور هانز فاسمان وزير التعليم الفيدرالى للتعليم والعلوم
والبحوث النمساوى بروتوكوال للتعاون بين مصر والنمسا فى مجال التعليم العالى والبحث
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العلمى ،يهدف إلى دعم التعاون بين مصر والنمسا فى مجاالت العلوم والبحوث المشتركة ذات
األولوية للجانبين بما يتماشى مع القوانين الدولية ويحقق أهداف التنمية للبلدين ،فضالً عن
تشجيع ودعم مشاركة العلماء والخبراء فى المشروعات البحثية المشتركة ،وتبادل الخبرات
بين الباحثين فى مصر والنمسا وخاصة فى األبحاث العلمية والتكنولوجية ال
 تى يوافق عليها الجانبان ،وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية فى التعليم العالى والبحوث
من خالل مبادرة التعاون الجديد فى التعليم العالى والبحث العلمى ،والتى تهدف إلى دعم
وتقوية شبكات التواصل بين الشركاء األفارقة والنمساويين ،وذلك على غرار مبادرة التعاون
النمساوى -اإلفريقى فى التعليم العالى والبحوث.
 توقيع بروتوكول تعاون بني جامعة العاصمة اجلديدة وجامعة ميدول النمساوية:
 شهد د .خالد عبد الغفار ونظيره النمساوى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة
العاصمة الجديدة وجامعة ميدول النمساوية ،بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومستشار
النمسا بفيينا .وينص البروتوكول على منح الطالب والخريج من جامعة العاصمة نفس الدرجة
العلمية التي تمنحها جامعة ميدول ،وذلك في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تضم
العاصمة اإلدارية الجديدة مراكز تنوير وجامعات على غرار الجامعات المتقدمة في العالم لرفع
كفاءة الخريجين في مختلف التخصصات ،وقع البروتوكول الدكتور حسن راتب رئيس مجلس
أمناء جامعة سيناء ،وجامعة العاصمة الجديدة .
 توقيع عقد شراكة بني جامعة فيينا الطبية وكلية الطب جبامعة النهضة:
 شهد الوزير توقيع عقد شراكة بين جامعة فيينا الطبية Medical University Vienna
 ،MUVوكلية الطب بجامعة النهضة ،بهدف
التوأمة بين الطرفين.
 يتضمن عقد الشراكة العمل فى مجاالت التطوير
واإلنشاء والبحث العلمي والمناهج والتوأمة بين
كلية الطب بجامعة النهضة ،وجامعة فيينا
الطبية ،وتأتى هذه الشراكة تنفيذا ً لقرار الرئيس
عبد الفتاح السيسى فيما يخص شروط الموافقة
على إنشاء كليات وجامعات جديدة بضرورة
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حصولها على توأمة مع واحدة من جامعات العالم المتقدمة فى التصنيف الدولى.
وزير التعليم العايل يزور جامعة فيينا الطبية واملكتب الثقايف املصري بالنمسا:
 قام د .خالد عبد الغفار بزيارة جامعة فيينا الطبية ،مؤكدا ً على عالقات التعاون بين مصر
مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء
والنمسا ،خاصة فى المجاالت التعليمية والثقافية،
ً
فروع للجامعات األجنبية المرموقة بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،خاصة فى إطار العالقات
المثمرة والبناءة التى تربط مصر بمختلف دول العالم ،الفت ًا إلى صدور قانون إنشاء وتنظيم
فروع للجامعات األجنبية بمصر ،منوها إلى المزايا والتسهيالت التي يقدمها القانون للجامعات
األجنبية.
 كما قام الوزير يرافقه د.هشام عرفات وزير النقل بزيارة مكتب مصر للعالقات الثقافية
والتعليمية بالعاصمة النمساوية فيينا التقى خاللها بأعضاء المكتب.
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