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 احملتويات
 

 .فيها والتوسع التعليمية اخلدمات إتاحة :أولا 
 دعم األنشطة واخلدمات الطالبية. :ثانياا 

ا
ا
 .واملتفوقني املوهوبني رعاية :ثالث

ا
ا
 .مواجهة األزمات :رابع

ا
ا
 .اجلامعية املستشفيات :خامس
ا
ا
 .املعاهد العليا والكليات التكنولوجية :سادس

ا
ا
   .وضبط األداء والتطوير التشريع :سابع
ا
ا
 .الدويل والتعاون الثقافية العالقات :ثامن

ا
ا
 .واجتماعات زيارات ميدانية ومؤمترات وورش عمل :تاسع
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 .فيها والتوسع التعليمية اخلدمات إتاحة: ولا أ

 -أ ـ اجلامعات احلكومية:

 وبرامج متميزة إنشاء كليات جديدة:- 

بدمياط، ورياض األطفال بجامعة الساادا،، والحقاوق باالفيو ،  الحقوقو )الحقوق ببورسعيد، والهندسة  -
والهندسااة والطااإل وا بااس  بالسااويا، بقااو  ا بالااة والزيقياال بالالاااايق، طااإل وجراحااة الفاا  وا ساانا  
بالالاايق، اآلثار بالالااايق وبناس ساويا، الزربياة لقطفولاة المباارق بالالااايق، الطاإل البيطار، باالفيو ، 

طااإل  و جنااوإل الااواد،،  اايدلة دمياااط، الزربيااة لقطفولااة المبااارقب هااد الفنااص ال ااحصوالمعالطااإل اقيااة 
 (.، اقية ا بس  بجامعة بي  شمابالمنوفيةاالسنا  

الاقياااة الم ااارية لقزانولوجياااا الزطبيقياااة بالزعااااو  مااا  جامعاااة ومعهاااد بااااي  لزانولوجياااا المعقوماااا،  -
 ومؤسسة م ر الخير.

 المزمياق بالجامعا،.بدء الدراسة بعدد م  البرامج  -

 :إنشاء أفرع للجامعات احلكومية 
، زمهياداا السازقسل وأسايوط باالواد، الجدياد ،ز  اسازامال مقوماا، فرباص جاامعزص ا سااندرية بمطارو  -

 ال منهما فص جامعة مسزققة وفقاا لقمخطط العا  لقزعقي  العالص.

 اجلامعات األهلية: -ب
ماد  قاص  )رأا سادر، وطاور  1اقياة مواباة بقاس  17زضا  و  جامعة المقك سقما  با  بباد العاياا  -

سيناء، وشر  الشيخ( وبها العديد م  الزخ  ا، المزنوباة المسمماة لطبيعاة محافجاة جناوإل سايناء، 
اقياا، )الساياحة والقتاا، والزرجماة، والزربياة الرياضاية، والحاسابا،  5بشر  الشيخ ها حيث يض  مولع

با ضافة إلس فندق زعقيمص، وساا  أبضااء قيماة الزادريا، وساا  والمعقوما،، والهندسة المعمارية( 
 .لقطسإل، ومازبة مرااية، ومسبإل امرحقة أولس

اقيااة فااص زخ  ااا، )الهندسااة، ا دارق والسياسااا،  11زضاا  و   لقعقااو  والزانولوجيااا جامعااة الجسلااة -
العامة، والبايوزانولوجص وال نابا، الدوامية، والعقاو ، والتاءاء وال انابا، التءامياة، والفناو ، والعقاو  
ا نسانية واالجزماع، وا بس ، والطإل البشر،، وطاإل األسانا ، والعاسل الطبيعاص، والزماريض، والعقاو  

 الطبية المسابدق(.
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زضا  زخ  اا، )القاانو  والزحااي  الادولص، ودراساة الزجاارق و  ااديمية العقيا لقعقو  بهضبة الجسلة األ  -
دارق الااااوارث واألامااااا،، والناااانو زانولااااوجص، والبيوزانولاااوجص، ومجااااال الطالااااة  الدولياااة و االيازهااااا، وال

 المزجددق و الءرية، وبقو  ال نابا، البزروايميامية، وبقو  البحار(.

زض  اقياا، فاص زخ  اا، )العقاو  األساساية، والهندساة و   الدولية لقعقو  والزانولوجيا قمي جامعة الع -
المزقدمااة، وال اايدلة، والطااإل، والفنااو  والز اامي ، والقااانو  والزحاااي  الاادولص، والسااياحة والضاايافة، 

 71.181والزااص سااوا زساازوبإل  وااللز اااد والزجااارق الدوليااة( با ضااافة إلااس اقيااة الدراسااا، العقيااا،
 .طالباا

، حياث أ  7111جامعاة بحقاول باا   17لي ل بددقا إلاس  األققية الجامعا،الزوس  فص إنشاء  جار   -
)ا سااندرية، ولنااق الساويا، وبنهاا، وباي   لجامعاا،قناك دراسا، حول إنشاء جامعا، أققياة زابعاة 

 شما، وأسيوط، والقاقرق(. 
 الدولية بالعاصمة اإلدارية اجلديدة: اجلامعات -ج
)العقااو ، وال اايدلة،   يضاا  اقيااا،فااداناا، و  11يااز  إنشاااؤى بقااس مساااحة  مجماا  الجامعااا، الانديااة  -

والهندساااة، والزجاااارق وا دارق، واآلداإل والعقاااو  االجزمابياااة، واالز ااااال، والز ااامي ، والدراساااا، العقياااا 
 والدراسا، المهنية(.

)زانولوجياا المعقوماا،، وبقاو    فداناا، ويض  اقيا، 81يقا  بقس مساحة  مجم  الجامعا، األوروبية  -
البيولوجيااا ا لازرونيااة، والهندسااة، وال اايدلة، والزانولوجيااا الحيويااة، والز اامي  المعمااار، والزخطاايط 

دارق االبمال، وااللز اد والعقو  السياسية، وا بس (.  العمرانص، والفنو  والعقو  ا نسانية، وال

فاداناا، ويضاا  اقياا،  )زانولوجياا المعقوماا،، وبقااو   11يقااا  بقاس مسااحة  مجما  الجامعاة المجرياة  -
البيولوجياااا ا لازرونياااة، والهندساااة، وال ااايدلة والزانولوجياااا الحيوياااة، والز ااامي  المعماااار، والزخطااايط 

دارق األبمال، وااللز اد والعقو  السياسية، وا بس (.  العمرانس، والفنو  والعقو  ا نسانية، وال
زضا  مراااا بحثياة مزطاورق فاص  )البيوزانولاوجص، والطالاة و  العقو  واالبزااار بالعا امة الجديادق مدينة  -

المزجددق والءرية، والارابة واسزدامة التءاء، الميااى، والهاواء، وزادوير النفاياا،، وزطبيقاا، االز ااال، 
والخسيااا الجءبيااة  والزانولوجيااا المزطااورق، والااءااء اال ااطنابص، ورفاا  افاااءق المشااروبا، ال اانابية،

 .والجينا،(
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 -جامعات تكنولوجية: -د

)القاااقرق  جامعااا، منهااا، وقااص   1العماال حالياااا فااس إنشاااء ، حيااث باادأ  جامعااا، زانولوجيااة 8إنشاااء  -
)الزشاييد الزاااانولوجية ببناس سااااااويا( فاص زخ  اا،   الجديدق، والاقية الزانولوجياة بقويسانا، والاقياة

وال يانة ومواد البناء، والعقو  ال حية والزطبيقية، والم اايد واسازاراع األساماك، والزارمي ، والاهربااء 
نزااال الااورق  والطالااة، والفندلااة والخاادما، السااياحية، وال اانابا، ا لازرونيااة والمعدنيااة، والجقااود، وال

 والطبابة، والسيارا، والشاحنا،(.
 ـ اجلامعات اخلاصة: هـ

 بإنشاء اقية الحقوق بالجامعة األلمانية. لرار جمهور،  دور 
  بقس إنشاء مجقا الجامعا، الخا ة واألققية وافق  

   جامعاااة الفناااار با سااااندرية، وزضااا  اقياااا،  )الهندساااة، والاقياااة الزانولوجياااة، وال ااايدلة، وطاااإل الفااا
 واألسنا ، والعسل الطبيعص، والفنو  والز مي ، وا بس (.

  ،بمدينااة سااوقال الجدياادق، وزضاا  اقياا،  )الطااإل البشاار،، وال اايدلة، وطااإل جراحااة الفاا  جامعاة ميرياا
واألسنا ، والعسل الطبيعاص، والعقاو  الطبياة الزطبيقياة، وااللز ااد وا دارق، واآلداإل والعقاو  ا نساانية، 

 والعقو  الزانولوجية، والزمريض، والسياحة والفنادق، والهندسة(.
 وط الجدياادق، وزضاا  اقيااا،  )الهندسااة والزانولوجيااا، وال اايدلة، واأللساا ، جامعاة ساافناا بمدينااة أسااي

والعااسل الطبيعااص، وطااإل وجراحااة الفاا  واألساانا ، والزانولوجيااا والزنميااة، والعقااو  الطبيااة الزطبيقياااة، 
 والزمريض(.

  .) جامعة رشيد بمدينة رشيد وزض  اقيا،  )الهندسة، وال يدلة، والعقو ، وطإل األسنا 

  اسة بعدد م  البرامج المزمياق بالمرحقة الجامعية األولس والدراسا، العقيا بمخزقا الاقيا،.بدء الدر 

 جامعة )الحياق( بالزجم  الخاما، وجامعة )نبزة م ر( بمدينة برل العرإل. 

 .،اقية الطإل البشرى بالجامعة الحديثة لقزانولوجيا والمعقوما 

 وفاق الشااروط الجديادق الزااس زخاد  خطااة يااة الجديادق فاز  بااإل الزقااد   نشااء الجامعااا، الخا اة واألقق
 .7112مايو  78ابزبارا م  الزنمية المسزدامة 

 جملس اجلامعات اخلاصة واألهلية:قرارات 

  زشايل لجنة لدراسة الزخ  ا، العقمية والبرامج المطقوبة بالجامعاا، الخا اة واألققياة الجديادق طبقاا
 ألولويا، الدولة.

  لأللاالي  الجترافياة الزاص ال يزاوافر بهاا جامعاا، خا اة، واالسازفادق ما  زقاارير الجهااا إبطاء األولوية
 المراا، لقزعبمة العامة وا ح اء فص زحديد بدد المهنيي  المطقوبي  فص ال الزخ  ا،.
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  مراباااق الجامعااا، الخا ااة الحا ااقة بقااس لاارارا، إنشاااء بقااد ازفاليااا، الزعاااو  ماا  جامعااا، أجنبيااة
 ح ول بقس الجودق اشرط  نشاء فروع جديدق لها.مزقدمة، وال

 ولجاا  لطاباا، المجقاا األبقاس لقجامعاا، بناد إنشاء الجامعا، الخا ة واألققية  الزنسيق بي  لجنة
 إنشاء اقيا، جديدق الخزيار الزخ  ا، العقمية المقبية الحزياجا، سوق العمل ا لقيمس والدولص.

 ة بالجامعا، الخا ة واألققية.وض  خطة امنية لزنمية الاوادر البشري 

  لقطاسإل  . %11با  نسابة الاا  7112/7118بد  اياادق الم اروفا، الدراساية خاسل العاا  الجاامعس
 الجدد فقط.

  إبطاااء األولويااة ألبناااء الشااهداء والطااسإل ءوى االحزياجااا، الخا ااة لقح ااول بقااس الماان  المجانيااة
 .بالجامعا، الخا ة

 الطالبية: دعم األنشطة واخلدمات: ثانياا 

  أفارا، ، والزاص طالاإل وطالباة 1111جامعاة لعادد  15 بمشااراةدورا، إباداد القاادق بالجامعاا، إبداد
 .مجالا االزحادا،

  بااادأ،  ، والزاااصمشاااروع فناااص 77زشاااايل القجناااة العقياااا لألنشاااطة ومازبهاااا الفناااص والزنفياااء، ومراجعاااة
لمقزقاص ءو، االحزياجاا، الخا اة بجامعاة االسازعداد و .بسمبواي  جامعة دمياط لزجميل مدينة رأا البر

 .المنيا لجمي  الجامعا، الم رية

 زولي  بروزواول الزعاو  بي  معهد إبداد القادق وأااديمية نا ر العسارية. 

 ،زشايل القجا  العقيا لألنشطة بالجامعا، والاقيا.  

 مهرجا  األسر الطسبية بال جامعة. 

  مسزو، الاقيا، والجامعة واالسزعداد لمسابقة الطالاإل والطالباة مسابقا، الطالإل والطالبة المثالية بقص
 .المثالية بقص مسزو، الجمهورية

 ،الدور، الرياضص بقص مسزو، الفرق والاقيا. 

 ،مرااا الزدريإل لقفنو  بقص مسزو، الجامعا. 

 امة لسشزراك بمسابقة ابداع القوميةلس إجراء جمي  الز فيا، ا. 

  ،الاقيا،دور، المعقوما، بقص مسزو. 

  قزساابق لواالسازعداد  ،) االازفااء الاءازص بقاص مسازو، الجامعاة( مسابقا، الموسيقص والاورال والمسار
 .بقص مسزو، الجمهورية فص إجااق ن ا العا 

  ،المقزقص الاشفص العربص بالزعااو  ما  و االسزعداد لمقزقص المسر  الجامعص العربص بجامعة بي  شما
مقزقاص الفزااق واءا مقزقص الفنو  الزشايقية العربص بجامعة اسيوط، و رشدا،، االزحاد العا  لقاشافة والم
 .الجامعية بجامعة حقوا 

http://www.crci.sci.eg/wp-content/uploads/2017/03/IMG_20170306_131933.
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 .النتهاء من إعداد الالئحة الطالبية 

 بزاااريخ  7112لساانة  7571رمايا مجقااا الااواراء بموجاإل القاارار رلا   ماا  السمحااة الطسبياة ابزمااد
 نوفمبر الجارى، وءلك بقإل انزهاء مجقا الدولة م  مراجعزها. 77

  ديسااامبر 11 حزاااس ناااوفمبر 72 مااا  بااادأ وفقااااا لجااادول امناااصانطاااسق مااااراثو  االنزخاباااا، الطسبياااة 
7112. 

 71111 نحاو حاومياة جامعاة 71 باا لسنزخاباا، المرشاحة مزابعة سير االنزخابا،، وو ق، األباداد 
 (.طالإل وطالبة ألا وبشرو  ثسثة)
 برؤساء االزحادا، الطسبية فور انزخابه . االجزماع 
 .تنفيذ اخلطة السنوية لالحتاد الرياضى للجامعات 

 ،لقعاا ( الرفاابص الشهيد دورق) الم رية العقيا والمعاقد لقجامعا،( 11) الرياضية الدورق زنجي  فعاليا 
( 1151) بااادد لقجامعاا، بمشااراة الم ار، الرياضاص االزحااد ينجمه والء، 7111/7112 الجامعص
 حاوميااة جامعااة( 15) يمثقااو  وطالبااة طالباااا( 5251) بااادد بإجمااالص طالبااة( 1228) وبااااادد طالباااا،

 .لقطالبا، وفردية جمابية لعبة( 12) وبدد لقطقبة، وفردية جمابية لعبة( 75) فص زنافسوا وخا ة،

   سبزمبر. 12-11افززا  أسبوع شباإل الجامعا، بجامعة المنوفية خسل الفزرق م 

  بورسااعيد ، طنطااا ، حقااوا  ، ا ساااندرية)بمشاااراة جامعااا،   15افززااا  دورق الشااهيد الرفااابس الااا ، 
 العربيااة األااديميااة إلااس با ضااافة( السااويا لناااق، بنهااا ، األمريايااة ، القاااقرق ، األاقاار، شااما بااي 

 العالس، وبدء فعاليا، أول بطولة لقجمباا بالدورق بجامعة بورسعيد. والزعقي 

 ،الرياضااة مشااروع آليااا، لمنالشااة الم اارية بالجامعااا، الرياضااة لقااادق األول المقزقااس زنجااي  فعاليااا 
 .الجامعية

 فعاليات طالبية متنوعة: 
 الحربية. والاقية لقجامعا، الرياضص االزحاد لطسإل المشزرك الرياضص فص اليو  المشاراة 
 بالتردلة. الواد، جنوإل بجامعة السربة الزاسعة لارق افززا  البطولة العربية 

  7118قدورق العربية الثالثة لقجامعا، لاسزضافة م ر. 

 افززا  فعاليا، الدورق العربية الثالثة بشر لخماسيا، ارق القد  بجامعة جنوإل الوادى خسل نوفمبر. 

  جامعااة الاادول بمدينااة األل اار بربايااة  األولمبياااد الرياضااص العربااص األول لسزحااادا، النوبيااة افززااا
وازحاااد القجااا  األولمبيااة  ،وواارق الشااباإل والرياضااة واالزحاااد الرياضااص الم اار، لقجامعااا، ،العربيااة

   .الوطنية العربية
 إىل املشروعات القومية الكربى: تنظيم زيارات طالبية 

 : جديدمبادرة كل يوم 
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   شامال أنفااق لام، أفوال طسبياة باياارق )مشاروع حيث ،المسقحة لققوا، الهندسية الهيمة م بالزعاو 
ساا  ا سمابيقية، ساا  واوبرى الفارل، روض ومحاور الشروق، غرإل وال  "طرياق جاردينيا سندوإل، وال

 والعا اامة الجسلااة، ومنزجاا  وطريااق الجدياادق، بالقاااقرق لقمااؤزمرا، الاادولس والمراااا السااويا"، م اار
 األثااث ومديناة الفياروا، وناادى الجديدق ا سمابيقية ومدينة بورسعيد، شرق وزنمية الجديدق، ا دارية
 الحمااا  ومدينااة الشاايخ، بافاار بقيااو  ببراااة السااماية والماااارع العسااارى، دمياااط ومسزشاافس باادمياط،
 (.الارابية" "ال وإل

  ا طسبي ا 15حيث لا    الحربص  ا نزال واارق م  بالزعاو الشاراا،  ما  مخزقاا الجامعاا، باياارق افوجا
 لق اانابا، ابباال م ااان  أبااوالهندسااية،  لق اانابا، حقااوا الوطنيااة الزابعااة لااواارق ا نزااال الحربيااص )

مرااا الزمياااا العقماااس و االلازرونياااة. لق ااانابا، بنهاااا بالزعااااو  مااا  واارق ا نزاااال الحرباااص. الهندساااية
 (والزانولوجس

  اا طسبياا 15حياث لاا   والعساارى  الشعبس الدفاع لوا، ليادق م  بالزعاو  ما  مخزقاا الجامعاا، فوجا
 ولابادق ،ا سامابيقية شامال أنفااق) العمسلاة الزنموية والمشروبا، العسارية والوحدا، الاقيا،بايارق 

 طنطااا ولاباادق ،البحريااة الزااي  رأا ولاباادق ،الجااوى الاادفاع اقيااة، و الجويااة والاقيااة ،البحريااة بورسااعيد
 ووحاادق الشمسااية، الطالااة ووحاادا، السااويا، لناااق وأنفاااق بورسااعيد، شاارق زنميااة مشاااري ، و الجويااة
 العسااارية، الفنيااة والاقيااة الجااوى، المنيااا ومطااار 1 رلاا  المشاااق زاادريإل ومراااا الحديثااة، األلبااا  إنزااال

 .(العسارى المعادى ومسزشفس

  بالتعاون مع اجملتمع املدني:دعم اخلدمات الطالبية والعالجية 
  معهاااد إباااداد القاااادق بحقاااوا  بقاااس مسااازوى المباااانص وا لاماااة ولاباااا، الززشاااطيإل زيقيااال وزطاااوير

 .والمحاضرا، والمسبإل الرياضية والخدما،
 جنيه. مسيي  5بقيمة إجمالية يا، بنص سويا وبي  شما فالزبرع باألجهاق الطبية لمسزش 
  السزقبال الطسإل الوافدي  لقوافدي  بحص السفارا، بمدينة ن را دارق العامة مبنس زيقيل. 
  الخاص بحص السفارا، بمدينة ن ر. لقزعقي  ا دارق المراايةمبنس زيقيل 
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ا
ا
  -واملتفوقني: املوهوبني رعاية: ثالث
  لققيااادق واالساازعانة ببعضااه  فااص مخزقااا  الشااباإل لزيقياال الرماسااس باادد ماا  خريجااص البرنااامجاساازقبال

 مجاال، العمل بالواارق.

  جامعاة الهندساة اقياةب المسازدا  والزعقاي  المزاامال العمارا  برناامج ما  الخامسة الدفعة خريجص زاري 
 .شما بي 

 7112جامعة النهضة دفعة ، و اليو  أخبار أااديمية لطسإل 7112 دفعا، زاري  خريجص. 

 .احزفالية "المعطا األبيض" بجامعة نيو جياق 

   7112 لعا  سيناء جامعة طسإل م  جديدق دفعةزاري. 

  ا.إسقسا جامعةب القيادا، زيقيل برنامج م  الثانية الدفعة زاري 

 7115/7111 لعا  الخريجي  زاري  أومل. 

ا
ا
 -مواجهة األزمات:: رابع
  اجلامعة األمريكية:حل أزمة طالب 

 المنااااجرق الزخ  اااا، إلاااس الزحويااال فاااس  الاااراغبي  األمرياياااة الجامعاااة طاااسإل لباااول بقاااس الموافقاااة 
 .األمرياية الجامعة ايادق م روفا، بعد فورى، بشال واألققية الخا ة بالجامعا،

 .دب  غير القادري  بمن  م  الجامعة األمرياية 
 طالب العريش: حلول سريعة ألزمة ميتقد 

 حيااث نسااق  ا ساامابيقية مدينااة إلااس مشاااقزه ، وانزقاال لبحااث بمازبااه الطااسإل لااا  الااواير باساازقبال
 .السزضافة قؤالء الطسإل األخرى والمعاقد والجامعا، السويا لناق جامعة م  سيادزه

  بازخاء القرارا، اآلزيةنجح، جهود الواارق فص حل األامة و  

 الخطااة زحديااد ساايناء جامعااة ززااولس وأ  إضااافية، ماليااة أبباااء أيااة المزضاارري  الطااسإل زحمياال بااد  -
 ما  سايناء جامعاة وززوا ال أازاوبر، 1 جامعاة فاس المنااجرق بالاقياا، الءي  يدرسو  لطسبها الدراسية
 بجامعاة أو باالقنطرق، الجامعاة بفرع سواء الثانص، الدراسص الف ل خسل دراسزه  أماا  لزحديد الطسإل

 .السويا لناق بجامعة أو أازوبر، 1

( 71)و أساانا ،( 11)و  اايدلة،( 12طالباااا ) 21 وبااددق  ،زواياا  الطااسإل المزضاارري  ماا  األحااداث -
 إبس . زانولوجيا( 7)و الدولس، والزسويق األبمال إدارق (1)و الحاسإل، بقو ( 1)و قندسة،

 الدراساية السانوا، صباال طاسإل أماا ،باالقنطرق سيناء جامعة فرع إلس صوالثان األول المسزوى طسإل نقل -
 .الطسإل ةلرغب وفقاا أازوبر 1و السويا لناق صجامعز بقس زوايعه  فز 

 بنققه  إلس أماا  بديقة. بالعريش ا دارية لقعقو  العالص المعهدحل مشاقة طسإل  -

 

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=173&kwn=%u0642%u0646%u0627%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u064A%u0633&exp=2402434
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=173&kwn=%u0642%u0646%u0627%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u064A%u0633&exp=2402434
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=10&kwn=%u0625%u062F%u0627%u0631%u0629&exp=2402434
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=10&kwn=%u0625%u062F%u0627%u0631%u0629&exp=2402434
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=173&kwn=%u0642%u0646%u0627%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u064A%u0633&exp=2402434
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=173&kwn=%u0642%u0646%u0627%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0648%u064A%u0633&exp=2402434
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 باإلسكندرية: مرقس ومار بطنطا، جرجس مار كنيستي تفجريى مواجهة تبعات 

 وبااي  القاااقرق جامعااة مسزشاافيا،واااءا ب ،ساااندريةطنطااا وا  رفاا  حالااة االساازعداد الق ااوى بجااامعزص 
بطنطااا  صإلااس المسزشاافس الجااامع انزقااال الااوايرو قااءى الحااوادث االرقابيااة،  ماا لقزعاماال  وبنهااا شااما

 .المطقوبة الطبية الخدما، اافة زقدي  م  لقزياد وا ساندرية

 الجامعياة المسزشافيا، مسازوى الزفجير بقاس صالناشمة ب  حادث األاما،  دارق بمقيا، غرفة زشايل ،
 فورى. بشال المعنية المسزشفيا، زحزاجها احزياجا، أ، وزقبية

 معياة إلاس مسزشافيا، األمي  العا  المسابد لقمجقا األبقس لقجامعاا، لشامو  المسزشافيا، الجا إيفاد
 .الم ابي ا ساندرية الجامعية لسطممنا  بقس أحوال طنطا و 

 باملنيا اجلامعي املستشفى أزمة حل. 
  بساعة الجاامعص باالحر  الاباد لمسزشافس المخ اص المبناس زجهياا م  لسنزهاء الجامعة م  الزنسيق 

 .اسريرا  171

  مبانص والربايا، المرااق.لسنزهاء م  األبمال الزخ  ية وال جنيه مقيو ( 21) با المسزشفس دب 

 سرير 111 بسعة جامعص مسزشفس إلس طسبص إساا  مبنس لزحويل الزخطيط واارق م  الزنسيق. 

 أتوبيس املينا مواجهة تبعات استهداف:  
  طبيااةال طقاا األ إيفااادسااربة و والمنيااا،  سااويا بنااس جااامعزص بمسزشاافيا، الق ااوى االساازعداد حالااة رفاا 

الزوا ال ماا  رماايا جامعااة و ، زقاادي  الرباياة السامااة لقم ااابي  صلقمساابدق فاا العااا  متاغااة مسزشافسل
 الجثاامي  حفاج ثسجاا، وزاوفير ،الم اابي  لعاسل الساماة الطبياة األطقا  زاوافر ما  قزيادبنس سويا ل

 .  المطقوبة الرباية اامل وزوفير

 اآلث  ا رقابس الحادثاحزواء زبعا، قءا  لمزابعة بالواارق بمقيا، غرفة زشايل. 

  أوجااه اافااة زااوفير ماا  والزياااد ،الم ااابي  حاااال، لمزابعااة نا اار معهااد مسزشاافس إلااس الااوايرانزقااال 
  له . المطقوبة والعسجية الطبية الرباية

 الجراحياة الزخ  اا، مخزقاا فاس شاما وباي  القاقرق جامعزص م  الجراحي  األسازءق ابار اسزدباء 
 و .الم اب يحزاجها صالز الرباية زقدي  فس لقمسابدق

 حادث قطارى اإلسكندرية: 
 الحادث آثار لمزابعة بالواارق بمقيا، غرفة زشايل. 
 واالطممناا  ، لقم اابي  المطقوباة ال احية الرباياة زقادي  لمزابعاة األسااندرية جامعاة مسزشافيا، ايارق

 .  الطبية المسزقاما، زوافر واءلك الطبية األطق  اافة زواجدبقس 
 ،وفاق حاال، 1 إ ابة، 22 منها حالة، 81 ساندريةا  جامعة مسزشفيا، اسزقبق. 
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 العريش مبدينة الروضة مسجد استهدف الذي الغاشم اإلرهابي احلادث:  
  الحادث. م ابس السزقبال السويا لناق جامعة مسزشفيا، فص الق وى االسزعداد حالة رف 

   وزااوفير الم ااابي  لعااسل السامااة الطبيااة األطقاا  زااوافر ماا  لقزياااد السااويا لناااق جامعااةالزوا اال ماا 
 لقم ابي . الطبية العناية لزوفير السامة الزدابير ال وازخاء ،الشهداء جثامي  لحفج ثسجا،

  بقاااس لسطممناااا  با سااامابيقية الساااويا لنااااق جامعاااة مسزشااافس الحاااادث ياااو  مسااااء الاااواير زفقاااد 
 لناااق جامعااة مسزشاافس زعاااو  بقااس الااواير اطمااي  امااا الم ااابي ، الساازقبال المسزشاافس اساازعدادا،
 .بينه  الاامل الزنسيق وزوافر السويا لناق قيمة ومسزشفس ال حة واارق مسزشفيا، م  السويا

ا
ا
 -:اجلامعية املستشفيات: خامس

  املستشفيات اجلامعية من وفورات ميزانية الوزارةدعم: 
 (  مقياو  جنياه لادب  المسزشافيا، الجامعياة لقعاا  الماالص 55زوفير مبقا )وزشامل    7112/ 7111

مقياو  جنياه(، ومسزشافس  18مقيو  جنيه(، ومسزشفس جامعاة المنياا ) 17مسزشفس جامعة أسيوط )
 مقيو  جنيه(،  5مقيو  جنيه(، ومسزشفس جامعة الفيو  ) 11جامعة طنطا )

 ( ومسزشافس جامعاة لنااق  5ومسزشفس جامعة بي  شاما ،)مقياو  جنياه(  5الساويا )مقياو  جنياه
 ا، والزجهياا، الطبية المطقوبة بشال باجل.لشراء األجهاق والمعد

  ماااا  مياانيااااة  ااااندوق العقااااو  والزانولوجيااااا لاااادب  المسزشاااافيا،  مقيااااو  جنيااااه (15)مبقاااا  زااااوفير
مبنااس إدارق جامعااة و مسزشاافس  وزشاامل  7112/ 7111والمشااروبا، الجامعيااة لقعااا  المااالص الحااالص 

سااا  الطسباص، ومشااري  اقياة الاراباة جناوإل الاواد، وا جامعاة جنيه(، ومسزشافس  مسيي  8طنطا )
 مسياي  11أساوا  ) ةجنيه(، ومسزشفس جامعا مسيي  11وطإل الف  واألسنا  واقية العسل الطبيعص )

 مسيااي  11جنيااه(، ومشااروبا، جامعااة الفيااو  ) مسيااي  11بنااس سااويا )جامعااة مسزشاافس ، و جنيااه(
جنياه(، ومباانص  مسياي  5اامعة المنااوفية )جنيه(، ومشروع اقيزص الحاسابا، والمعقوماا، والاراباة بجاا

 .مقيو  جنيه( 17جامعية بجامعة بي  شما )

 الجاماااااعية المسزشاافيا، جنيااه ماا  ا دارق العامااة لقزعاااو  الاادولس لاادب  مقيااو  (12) مبقاا  زخ اايص 
 جنياه مقياو  7)  وزشامل 7112- 7111 الماالص الااعا  خاااسل الطاااابية والماااعاادا، األجااهاق لشاااااراء
 لقساا ( زقريباااا  جنيااه مقيااو  2.5) ومبقاا  القاااقرق، بجامعااة لااألورا  القااومص المعهااد لمشااروع( زقريباااا 
 جراحاة لقسا ( زقريبااا  جنياه مقياو  ن اا) ومبقا  شاما، باي  جامعاة بمسزشافس الزخ  ية األشعة
 بجامعاة واألسانا  الفا  طاإل لاقية( جنيه ألا 811) ومبق  ببنها، الجامعص بالمسزشفص وال در الققإل
 المن اورق، بجامعاة الطاإل باقياة العيو  وجراحة طإل لمراا( زقربياا جنيه مقيو ) ومبق  الواد،، جنوإل
 المنيااا، بجامعااة الزعقيمااص بالمسزشاافس العيااو  وجراحااة طااإل لقساا ( زقريباااا  جنيااه مقيااو  ن ااا) ومبقاا 
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 لقسا ( جنياه مقياو  7)  ومبقا  المنوفياة، جامعاة الطاإل باقياة الققاإل لقسا ( جنياه ألاا 111) ومبقا 
 الالاايق. جامعة السس  سبمسزشف المزوطنة األمراض

   لجامعااا، )بااي  شااما مقيااو  جنيااه لزموياال شااراء أجهاااق طبيااة ومعمقيااة 12.211زخ اايص مبقاا، 
والفيااو (، باالضااافة إلااس المراااا القااومس لقبحااوث، وءلااك باا  العااا   ،والالاااايق ،والمن ااورق ،وأساايوط
 .7112/7118المالس 

  تعاون:البروتوكولت 

   الزعالاااد مااا  بيااا، الااااااق بمؤسساااة األاقااار الشاااريا لزاااوفير احزياجاااا، المسزشااافيا، الجامعياااة مااا
بالمسزشاافيا، الحضااانا، ووحاادا، العنايااة المرااااق لألطفااال المبزسااري  وبااسل المرضااس غياار القااادري  

 الجامعية.

 طاسق مباادرق "ولزاك لبقادك"  المسزشفيا، الجامعياة ومؤسساة اسامعونا الخيرياةزعاو  بي   بروزواول 
الطبية لعقمااء م ار فاص الخاارل، وفاص ضاوء قاءى المباادرق زا  اسزضاافة قاؤالء خبرا، اللسسزفادق م  

 العقماء 

 .جامعاااة بمسزشااافيا، قاااوبانا جاااو  بجامعاااة واألسااازاء العاااالمص الم ااار، الخبيااار مقيااااة شاااريا د 
 زا  بالمجا ، حياث القادرق غير لقحاال، الجراحية وبدد م  العمقيا، الطبص الاشا  جراء االساندرية،

 أيا . 1 خسل حق  حالة 71 بمل وز  حالة  حرجة منه ، 15 واخزيار حالة، 711 اسزقبال

 ماا  العديااد  بااإجراء لااا  حيااث ،ميريسنااد بجامعااة الهضاامص الجهاااا أورا  جراحااة حنااا أساازاء  نااادر .د 
 سوقال. جامعة بمسزشفس القادري  لتير الجراحية العمقيا،

 اقينياك باقيفسناد البولية والمسالك الاقس أورا  جراحة وأسزاء العالمص الم ر، الخبير فرجانس بمرو. د 
جااراء حاااال، 11 ماا  يقاارإل مااا بمناااجرق  ، حيااث لااا السااويا لناااق جامعااة بمسزشاافيا،  بمقيزااي  وال

 .الجامعة بمسزشفس األطباء شباإل م  مجموبة زدريإل الس با ضافة بالمجا ، جراحيزي 

  جاراء بادد ما  الجراحاا، لمادق ثسثاة  د. زامر من ور أسزاء جراحاة العياو  بجامعاة جاورل واشانط 
أياااا  بالمسزشااافس الجاااامعس بيساااوا ، با ضاااافة إلاااس إلقااااء محاضااارا، بمقياااة ونجرياااة بقاااس أطبااااء 

 المسزشفس.
 لقرباياة الم ارية والجمعياة لقجامعاا، األبقاس المجقاا باي  زوليعاه زا  الاء، الزعاو  بروزواول زفعيل 

 الزنفيء. حّيا زنافسية بيسعار الجامعية المسزشفيا، زقدمها الزس الخدما، م  لسسزفادق ال حية؛

  ما  أبضااء  771الموافقة م  حيث المبدأ بقس بروزواول زعاو  م  معامل سانديا األمرياية لزادريإل
قيماااة الزااادريا بمعامااال المسزشااافيا، الجامعياااة بقاااس سياساااا، ووساااامل األماااا  الحياااو، بمعامااال 

 المسزشفيا، الجامعية.

   لطاع الطإل الولامص بواارق ال حة فص مجال زر د األمراض السارية والمعدية.بروزواول زعاو  م 
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 :ضبط األداء 

 .موافقة مجقا الواراء بقس لانو  المسزشفيا، الجامعية الجديد 

 .االنزهاء م  مشروع الشراء الموحد لقمسزشفيا، الجامعية 

 والمزابعااة الزخطاايط واارق  ماا بالزعاااو  الجامعيااة بالمسزشاافيا، والخاارول الاادخول ماازااإل وربااط ميانااة 
 الخطااوا، باادأ،و  شااما، وبااي  القاااقرق جااامعزص مسزشاافيا، ربااط واالنزهاااء ماا  ،ا دار، وا  ااس 
 وزاا ( الفيااو  ،المنوفيااة، بنهااا ،أساايوط المنيااا،) ، وزضاا  جامعااا،األولااس بالمرحقااة لقمشااروع الزنفيءيااة
 .أخرى جامعا، بض  الزوس 

  العدوى بيمانة المسزشفيا، الجامعية بالمجقا األبقس لقجامعا،.إنشاء القجنة العقيا لماافحة 

 .ابزماد الهيال الزنجيمص وسياسا، ماافحة العدوى بجمي  المسزشفيا، الجامعية 

 بالقطااع بهادا النهاوض والاواارق؛ نقابة األطبااء بي  المشزرك الزعاو  آليا، لبحث األطباء نقيإل لقاء 
 .م ر فس الطبص

  التحتية للمستشفيات اجلامعيةتطوير البنية: 

  اسزامال العمل بمشروع مبنس الشهيد أحمد شولص بجامعة بي  شاما لطاإل المساني  بزاقفاة زقريبياة
 مقيو  جنيه. 51

 (  وربايااة مراااا  711االنزهاااء ماا  مسزشاافس األطفااال الجديااد بجامعااة بااي  شااما، ويضاا )ساارير
لحااديثص الااوالدق وأخاارى لألطفااال ووحاادق بااسل األورا  وأمااراض الااد  ووحاادق التساايل الاقااو، ووحاادق 

 أمراض الققإل لألطفال.

 .افززا  المرحقة الثانية م  مسزشفس العبور الزخ  ص الزاب  لجامعة بي  شما 

   المسزشافس الزعقيماص بساعة مسزشافيا، ) 1وض  حجر األساا لقمجم  الطبص بجامعة حقوا ، ويضا
سااارير(  111سااارير، ومسزشااافس الطقباااة بساااعة  711ساااريراا، والمسزشااافس االلز ااااد، بساااعة  151

مقيااو   721آالا مزاار، وبزاقفااة إجماليااة حااوالص مقيااار و  111سااريراا بقااس مساااحة  251بإجمااالص 
 جنيه.

 رئ، وزفقاااد افززاااا  منشاااد، جديااادق بجامعاااة افااار الشااايخ ووضااا  حجااار أسااااا أابااار مسزشااافس لقطاااوا
ساااريراا، وزاقفاااة  111االسااازعدادا، النهامياااة الخا اااة بالزشاااتيل الاامااال لقمسزشااافس الجاااامعص بطالاااة 

 مقيو  جنيه. 111زقريبية 

  ساريراا  25افززا  وزطوير منشد، مسزشفيا، جامعة المنياا )مسزشافس الاقاس والمساالك البولياة بطالاة
 مقيو  جنيه(. 15لطوارئ بالمسزشفس بزاقفة مقيو  جنيه، وزطوير وحدق االسزقبال وا 85وبزاقفة 

  ،إرسال القوافل الطبية لقدول ا فريقية )الااميرو ، والسنتال، وأوغنادا، وزشااد، وزوجاو، وغاناا، وغينياا
 ونيجيريا( فضس ب  القوافل الطبية الزص يز  إرسالها لاافة المحافجا، النامية بمحافجا، م ر.
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  محرلااة لقمسزشاافيا، الجامعيااة حيااث اااا  مزولفاااا منااء بااا   11زفعياال الزباارع الخاااص بزااوفير باادد
ز  زسقي  وزشتيل محرلة مسزشفس جامعاة لنااق الساويا ومحرلاة مسزشافس  7112وفص با   7111

 جامعة بنها، وجار االنزهاء م  زسقي  محرلة مسزشفيا، جامعة حقوا  والالاايق والمنوفية.

 :تطوير الكوادر البشرية 
  الزخ  ااص لقزمااريض؛ لقمساااقمة فااص حاال مشاااقة الزحاااق خريجااص المعاقااد الفنيااة إنشاااء البرنااامج

 باقيا، الزمريض، واءا إنشاء الباالوريوا الزقنص فص الزمريض.

 .اسزحداث وجيفة نامإل زمريض مقي  لمدق بامي ؛ بهدا إبداد اوادر مدربة فص مجال الزمريض 

ا
ا
 :: املعاهد العليا والكليات التكنولوجيةسادس

 وندوات ملع ورش: 

 الزطاوير بمقياا،  جراء السامة الزنفيءية والبرامج الخطط لوض  مهيدااز الهندسية المعاقد زقيي  ورشة 
 المطقوبة. والزحديث

 باحزياجااا، الجدياادق المعاقااد إنشاااء ربااط بهاادالطاااع ا بااس  والقتااا، والدراسااا، العامااة  ورشااة بماال 
 .األجنبية القتا، زجيد اوادر وزخريج ا لقيمص،العمل المحقص و  سوق

   مقزقس نوادى بقو  الواارق لسبزاارا، واالخزرابا، زح، شعار "م ر المسزقبل" لطسإل المعاقدبقد.   

 :إنشاءات جديدة 

 المعهد العالس لزانولوجيا ا دارق بالمنيا، ومعهد المسازقبل العاالس لقهندساة والزانولوجياا   إنشاء معاقد(
بالمن ااورق، والمعهااد العااالس لقهندسااة والزانولوجيااا بالمنوفيااة، والمعهااد العااالص لقهندسااة والزانولوجيااا 

 بسوقال، والمعهد الفنس لقزمريض بالدلهقية(.

 ة:املعاهد العالية واخلاص تطوير أداء 
   بنزاامج زقياي  لجاا  القطاباا،  7118-7112ربط أبداد الطسإل المقبولي  بالمعاقد فاص زنسايق باا

 المخزقفة.

  ا بداد  نشاء وحدق لقجودق بالمعاقاد العقياا الخا اة، وزشاايل لجاا  أااديمياة لققياا  باياارا، ميدانياة
 لقمعاقد لقزياد م  فعاليزها.

 بالمعاقد.ا بداد  نشاء وحدا، لشمو  الخريجي   

 قااادري  ماا  موافقااة  ااندوق الزاافاال االجزمااابص المراااا، بقااس رفاا  النساابة المقااررق لقطااسإل غياار ال
 م  العا  القاد . معهداا ابزباراا 51ال ندوق لعدد 
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  إبفاء أبناء شهداء الوط  ما  م اروفا، المعاقاد، وأال زاياد ليماة م اروفا، المعاقاد لقطاسإل الجادد
 جنيه احد أدنص، وجاار   511جنيه، و 7111شامقة بحد أل ص  ٪15الءي  يز  لبوله  قءا العا  ب  

 .زقيي  الم روفا، الزس سيدفعها الطسإل القدامس بالسنوا، الدراسية المخزقفة

ا
ا
 : وضبط األداء والتطوير لتشريعا: سابع

 :التشريعات والقوانني- 
   لانو  الجامعا، الخا ة واألققية 

  زشااايل لجنااة  بااادق  ااياغة لااانو  الجامعااا، الخا ااة واألققيااة لززوااااإل ماا  المزتياارا، الحاليااة بمااا
يسااام  لقجامعاااا، الحاومياااة أ  زنشاااي جامعاااا، أققياااة بمفردقاااا، وءلاااك فاااس إطاااار زوجيهاااا، القياااادق 

 السياسية بإنشاء جامعا، أققية جديدق. 

  السريرية  الزجارإل لانو 
  بالنجوماة  ال احة؛ لقنهاوض المرضس، وياز  بالزعااو  ما  واارق بقس العقمية الزجارإل بزنجي  ويخزص

  الطبية فس م ر.
  الطإل  باقية الدراسة سنوا، زعديل لانو 

 لارار مشاروع بشاي  لقجامعاا،، األبقاس بالمجقا الطبص القطاع لجنة مقزر  الواراء بقس مجقا وافق 
 12 رلاا  بالقااانو  ال ااادر الجامعااا، زنجااي  لقااانو  الزنفيءيااة السمحااة ماا  151 المااادق نااص بزعااديل
 سانوا، خماا لزااو  والجراحاة الطاإل فاص البااالوريوا درجاة لنيال الدراساة مدق بشي  ،1227 لسنة

 المؤققاة، لقااوادر الجياد ا باداد بقاس المعزمدق، وييزس ءلك م  منطقق الحرص السابا، بنجا  دراسية
 الم رية. بالجامعا، الطبس الزعقي  منجومة وزطوير

  لانو  إنشاء أفرع لجامعا، بالمية 

 العااالمس  بزشااجي  الجامعااا، الدوليااة ءا، الز اانيا ببااد الفزااا  السيسااس فااس إطااار زوجيهااا، الاارميا
 جقساا،والبحاث العقماس بعقاد العدياد ما   فقد لام، واارق الزعقي  العاالس ،م رالمزقد  لفز  فروع لها ب

 زضااا  الشاااق القاااانونس والقطااااع الخااااص  زشاااايل لجناااةزااا  و النقااااش مااا  المخز اااي  وءوى ال اااقة، 
زاا  فقااد وبقيااه  ،ممثقااس الجامعااا، األجنبيااةالمخز ااي  فااس الزعقااي  واألااااديميي ، وأيضاااا زاا  اسزشااارق و 

وجااود قااءى الجامعااا، والااءى ياانج   ،إبااداد مقزاار  لقااانو  إنشاااء فااروع لقجامعااا، األجنبيااة فااس م اار
بالخااارل لقدراسااة فااس  الزعقااي الااراغبي  فااس  إل الم ااريي بمااا يجااءإل الطااس ؛ايفيااة إنشااامها وبمقهاااو 

مجااالس  المثماار والفعااال بااي  الجامعااا، الدوليااة و الم اارية فااس الااوط ، ويزااي  فر ااة قامقااة لقزعاااو 
لادرق بقاس جاءإل وءلك لما لهاءى الجامعاا، ما  مااناة بقاس المسازوى الادولس، و الزعقي  والبحث العقمس، 

الااراغبي  فااس الدراسااة بهااءى الجامعااا،، بقااس أ  زاااو  الدراسااة فااس ماا  دول أخاارى و  الطااسإل الوافاادي 
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م ر؛ بهدا جعل م ر فس لقإل الزعقي  الادولس ولبقاة لقاراغبي  فاس قاءا الناوع ما  الزعقاي  فاس الاوط  
 ا فريقس.العربس و 

  ،زعديل بعض أحاا  لانو  زنجي  الجامعا 

 لسنة  12لانو  زنجي  الجامعا، رل   أحاا  بقس مشروع لانو  بزعديل بعض الواراء وافق مجقا
 (.121،182،112،21،82،81، حيث زضمن، الزعديس، المواد)1227

  ( بما يسم  ألبضاء قيمة الزدريا بالندإل ال الول، م  جامعة ألخرى أو 81زعديل المادق )
 بارق.لوجيفة بامة دو  أ  يعزبر الندإل فس قازي  الحالزي  إ

 (  وزخزص بالحق الدسزورى لإلجااا، ألبضاء قيمة الزدريا لمرافقة 21،82زعديل المادزي )
الاول أو رباية الطفل بابزبارقا إجااا، وجوبية، ومن  المجقا األبقس لقجامعا،  سحية وض  

 الضوابط الخا ة بها.

 ( لياو  زعيي  المعيدي  ب  طريق الزاقيا م  بي  خ112زعديل المادق ) ريجس ال سنة بقس
حدق، وليا م  بي  آخر سنزي ، وفص حالة وجود شعإل أو برامج معزمدق فإ  الزاقيا ياو  م  

 بي  خريجيها.

 ( بما يسم  لقجامعا، منفردق أو باالشزراك م  القطاع الخاص واألققص 182زعديل المادق )
 امعا،.باسزخدا  البحوث الزطبيقية لقنهوض بالمجزم  وزوفير موارد ءازية لقج

 ( حزس ززفق م  أحاا  الدسزور الحالص باخز اص رميا مجقا الواراء 121زعديل المادق )
 بإ دار القوام  الزنفيءية.

  لانو  المسزشفيا، الجامعية الجديد 

 .ز  إلرار لانو  المسزشفيا، الجامعية الجديد 

  زشايل لجنة لزطوير نجا  الزيمي  ال حص ألبضاء قيمة الزدريا 

  بقس زشايل لجنة زاو  مهمزها إبداد زقرير حول آليا، زطوير الزيمي  ال حص ألبضاء الموافقة
قيمة الزدريا م  خسل سياسة واضحة زحقق الرباية ال حية المطقوبة ألبضاء قيماة الزادريا 

 والهيمة المعاونة.

 :ضبط األداء- 
 قرارات واجتماعات: .1
 لزطوير منجومة العملجديدق موجفص الزعقي  العالص والبحث العقمص لوض  رؤية االجزماع ب. 

  زشااايل غرفااة بمقيااا، لمزابعااة سااير أبمااال االمزحانااا، بالمعاقااد الفنيااة والخا ااة، حيااث لاماا، لجنزااا
 الضبطية القضامية والزعقي  الخاص بزفقد بدد م  لجا  االمزحانا، بالمن ورق.

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=323&kwn=%u0627%u0644%u0648%u0632%u0631%u0627%u0621&exp=2551155
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=323&kwn=%u0627%u0644%u0648%u0632%u0631%u0627%u0621&exp=2551155
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=569&kwn=%u0623%u062D%u0643%u0627%u0645&exp=2551155
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=569&kwn=%u0623%u062D%u0643%u0627%u0645&exp=2551155
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 والقتا، والدراسا، العامة لمزابعة زقيي  أداء معاقد ا بس  والقتا،.قجنة لطاع ا بسب االجزماع   

  . زدريإل الوحدا، الحسابية بالواارق بقس نجا  المواانة الجديد زمهيداا لقعمل به يوليو القاد 

  وض  آليا، جديدق لزطوير وزحديث منجومة العمل بالماازإل والمراااا الثقافياة الزابعاة لقاواارق، ومزابعاة
الزااس ززضاام  نشاار الحضااارق الم اارية،  لزحقيااق األقااداا المطقوبااة ؛نشااطة والمهااا  الزااس زقااو  بهااااأل 

 والزوا ل م  الباحثي  الم ريي  بالخارل، وزءليل ال عوبا، الزس زواجهه .

   اساازبدال الزخ  ااا، الزااص ال صوقاا ،خطااة لزطااوير الزعقااي  الزانولااوجص، وزشاامل ثسثااة محاااوروضاا  
، وزطااوير الزخ  ااا، جازااه، واساازحداث الزخ  ااا، الجدياادقباايخرى زقااص احزياسااوق العماال  هااايحزاج

 ال نابية والفندلية فص اقيا، محافجا، القاقرق، وا ساندرية، وبورسعيد.

   إ اادار لاارار بزشااايل المجقااا األبقااس لقاقيااا، الزانولوجيااة الم اارية لوضاا  السياسااة العامااة لقزعقااي
 .احزياجا، المجزم  والزدريإل بالاقيا، الزانولوجية فص ضوء

  اساازحداث نجااا  إلازرونااص جديااد  بااالمجقا األبقااس لقجامعااا، لزققااص الشااااوى واالسزفسااارا، الخا ااة
 بااااااااالطسإل والاااااااارد بقيهااااااااا فااااااااص ألاااااااارإل ولاااااااا، ممااااااااا ، وءلااااااااك ماااااااا  خااااااااسل الاااااااارابط الزااااااااالص

(http://inquiry.scu.eg )أو ماااا  خااااسل ايااااارق المولاااا  ا لازرونااااص الخاااااص ببوابااااة المجقااااا 
(www.scu.eun.eg.) 

 الطارمة الحوادث م  لقزعامل والاوارث لألاما، إدارق إنشاء. 
  وزقيااي  لقجامعااا، األبقااس بااالمجقا السااابقة القطابااا، لجااا  أداء لزقيااي  لجنااة زشااايل بقااسالموافقااة 

 األبقااس لقمجقااا ا لازرونااص المولاا  طريااق باا  والمرشااحي  الجامعااا، طريااق باا  المرشااحة األسااماء
 .الجديدق دورزها فس القطابا، لجا  لزشايل لقجامعا،

 :اجلامعية القياداتتعيني  .2
  والعاريش والساادا، وحقوا  والسويا سويا وبنص سوقال جامعا،  مثل ،جدد جامعا، رؤساء زعيي 

 شامق، لارارا،فضاسا با   الحاومياة، الجامعاا، بمخزقاا الاقياا، بماداء م  العديد زعيي  م  وأسوا ،
 .بمداء أو إدارق مجالا سواء الخا ة العالية بالمعاقد جديدق إدارية ليادا، زعيي 

 القبول باجلامعات:نظام  .3

   فس اافة المقفا، المرزبطة بزطويرالزعقي الزنسيق م  واارق الزربية والزعقي. 

  زحااديث مولاا  الزنساايق ا لازرونااس بااالواراق بإضااافة خدمااة الزسااجيل ا لازرونااس لقطااسإل الااراغبي  فااص
االلزحاااق بالاقيااا، الزااص زساازقا  إجااراء اخزبااارا، لققاادرا،، وءلااك ابزباااراا ماا  العااا  الجااامعص الجديااد 

7112/7118. 
 ا  بااد  وجااود مجااامس، زشااايل لجنااة لمرالبااة أبمااال امزحانااا، القاادرا، بالجامعااا، الم اارية؛ لضاام

 وزوافر الشفافية والم دالية فس قءى االخزبارا،، واءا زحقيق مبدأ زاافؤ الفرص بي  جمي  الطسإل.

 

http://www.scu.eun.eg/
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 مواجهة الكيانات الوهمية: .4

  اياناا وقمياا بمحافجا، القاقرق، ا ساندرية، وافر الشيخ، والجياق، وبنص ساويا، والدلهقياة،  21ضبط
جراءا، الساماة بشاينها، وشامق، زخ  اا، الزماريض والبزارول والحاساإل وسوقال؛ زمهيداا الزخاء ا 

 .7111/7112،  7115/7111اآللص وطإل األسنا  وا دارق خسل العامي  
 . مداقمة ثسثة ايانا، وقمية بمحافجة الفيو 

 . إغسق معهد لقدراسا، المزخ  ة بالهر 

  األمرياية لقعقو  والزانولوجيا بفربيها بالقااقرق  دور لرار واارى بالتقق ا دارى الفور، ضد األااديمية
وفروبهااا الموجااودق بالمحافجااا،، وزاا  إبااسق محااافج القاااقرق وأسااوا  وبنااس سااويا بهااءا القاارار لزنفيااءى 

 بمعرفة المحافجة، با ضافة إلس إحالة قءى المنشيق لقنامإل العا .

 ،فحاص بعاد بالمعااد،، واالسزشاارا، لقزدريإل بريمير سنزر ازخاء ا جراءا، القانونية السامة ضد مقر 
 المدرساي  أحاد ضاد القانونياة ا جراءا، الزخاء حقوا  جامعة ومخاطبة بالمنشيق، الموجودق المخالفا،
 .الاقية لطسإل المراا لقدروا الخ و ية يدير والء، بالجامعة، الزجارق باقية المسابدي 

 إنشاءات جديدة بالوزارة. .5

  زيسير زقادي  الخادما، ا بسمياة لمحاررى  ا بسمص لسرزقاء باألداء ا بسمص لقواارق، وافززا  المراا
 الزعقي  العالس باافة وسامل ا بس .

 تطوير أداء مؤسسات التعليم العايل للتأهيل والعتماد واجلودة: .6

  بنجا  الزعق  المدمج ا لازرونص.قزعقي  المهنص للوابد وشروط  وض 

  اقياة بقاس  81اقياة، وح اول  111لام، وحدق مشروبا، زطاوير الزعقاي  العاالس باالواارق بادب  بادد
   .اقية  12االبزماد، وجار  إجراءا، ابزماد بدد 

  معمااسا بقااس االبزماااد  11معمااسا بالجامعااا،، وح ااول باادد  111زقاادي  الاادب  الفنااص والمااالص لعاادد
، معمااسا  51معمااسا جااار  ابزمادقااا، واااءلك جااار، زقاادي  الاادب  الفنااص والمااالص لعاادد  12الاادولص، وباادد 

بادق الزقيي  لعدد با ضافة إلس زقدي  الدب  الفنس  ساابا، معزمادق بالجامعاا، الم ارية  ابرنامجا  17وال
 لضما  جودق األداء فص العا  الحالص.

  وبا، زطوير الزعقي  العالص بالواارق ويشمل مشروع زطوير نج  زانولوجيا المعقوما، بوحدق إدارق مشر 

  جيجا. 1ميجا إلص سربة  11مراا بيانا، بالجامعا، الم رية لايادق سربة االنزرن، م   77انشاء 

  شباا، ألياا ضومية لخما موال   5مول  لقجامعا، الم رية وفروبها، وايادق  11إنشاء شباة ألياا ضومية زربط
 الشيخ اايد(. –دمياط  –الواد، الجديد  –دمنهور  –جديدق فص الجامعا، )السويا 

   جامعة بالمي ا. 1111مولعاا إلازروني ا لإلسها  فص دخول بعض الجامعا، م  أحس   71إنشاء 

   وحدق خدما، إلازرونية بالجامعا، الم رية. 111إنشاء 

  ، مرزبا،(. إنشاء زطبيقا، نج  المعقوما، ا دارية )طسإل، أبضاء قيمة زدريا، بامقي 

   مراااا لزدريإل السادق أبضاء قيمة الزدريا والعامقي  بقس زانولوجيا المعقوما، بالجامعا، الم رية. 12إنشاء بدد 



               
 العلمي والبحث  العالي التعليم وزارة

 

18 
 المركز اإلعالمي  -حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   نزاال بادد  77إنشاء بدد مقارراا إلازروني اا  127مراااا  نزال المقررا، ا لازرونياة بالجامعاا، الحاومياة وفروبهاا، وال
ألاا طالاإل  125بضو قيمة زدريا بقس اسازخدا  المقاررا، ا لازرونياة، واسازهداا أاثار ما   221م  زدريإل بدد 

 السزخدا  المقررا، ا لازرونية بجمي  الجامعا،، والزعالد بقس المازبا، الرلمية.

  المعرفة انشاء المسزودع الرلمس والفهرا الموحد مما سابد بقس ايادق معدال، النشر العقمص الدولص واان، نواق لبنك
 الم رى.

ا
ا
 -:الدويل والتعاون الثقافية العالقات: ثامن

 :على مستوى البعثات 
 ءا، المجااال، فاص الادازوراى درجاة لقح اول بقاس  الياباا  إلاس الدراساية المن  ب  إبس  أول إطسق 

 .الدولة الحزياجا، االولوية

   وماماة مقياارا، بشارق) ياباانس يا  مقياارا، 11.127 بنحاو والممولةالمبادرق الم رية اليابانية لقزعقي 
زنميااة بهاادا  (دوالر مقيااو  زسااعي ) دوالر مقيااو  21 يعااادل بمااا( بابااانس ياا  مقيااو  وزسااعي  واثنااي 

إجماالص المان  المقدماة فاص قاءى المباادرق إلاس أاثار  ويبق ، الموارد البشرية فص لطابص الزعقي  وال حة
   .ممولة م  الجانإل اليابانص 7177 – 7112منحة بقس مدار خما سنوا،  7511م  

 أبداد المبعوثي  م  الجامعا، الحاومية والمعاقد والمرااا البحثية المخزقفة. زضابا 

  والممولة م  مواانة الدولة. 7115/7111من  خطة البعثا، ل خ ية لقمزقدمي شمقابس، إبداد 

 اليابانياة، والمقارر الم ارية الزعقاي  مباادرق مشاروع لمان  الثانياة الدفعاة م  األول لإلبس  الزقد  بدء 
 مشاازرك، إشااراا بعثااة( 11)و اامقااة، بعثااة( 11) باادد ، ويشاامل ابزعاااث7118 العااا  خااسل زنفيااءقا

 المرحقااة لطااسإل اليابانيااة بالجامعااا، زاادريبس برنااامج زااوفير إلااس با ضااافة بقميااة، مهمااة بعثااة( 11)و
 .الم رية بالجامعا، الجامعية

  7112/7118 لعا  لقزعقي  اليابانية الم رية المبادرق لمن  صالثان بدء ا بس. 

  لقماارحقزي  ،7112/7118 لعااا  اليابانيااة الم اارية لقمبااادرق الثالااث ا بااس  لماان  الزقااد  باااإل فااز 
 والمااوارد المزجااددق، الطالااة) العقيااا فااس زخ  ااا،  والدراسااا، باليابااا ،( لقزاادريإل) األولااس الجامعيااة
 والارابااة، والزتءيااة والساااا ، وال ااحة والزعقااي ، الاادواء،  اانابة وزنميااة والنااانوزانولوجس، الماميااة،
 اليابانياة، والقتاة االجزمابياة، والعقاو  والناادرق، الحديثاة والهندسية الزانولوجية والعقو  البيمية، والعقو 

 (.واألبمال

  فاارص زعجااي بهاادا  "المعقاا  إبااداد لاقيااا، اليابااا  لبعثااا، الزقااد  أولويااا،" بعنااوا  بماال ورشااة زنجااي 
 .اليابا  م  المقدمة المن  بقس الح ول صف الزربية باقيا، الزدريا قيمة أبضاء

 7117/7112 الساااابعة الخمساااية الخطااة مااا  7115/7111 لقعااا  البعثاااا، خطااة نزيجاااة ابزماااد،  
 والمرااااا الجامعااا، احزياجااا، لسااد الزنافسااس لقنجااا  طبقاااا  لقبعثااا، الزنفيءيااة القجنااة ابزماادزها والزااس

 بعثة. 121البحثية، بإجمالس بدد 
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 فااس  م اارياا مبعوثاااا 71 اليابانيااة، وزرشااي  الم اارية المبااادرق لماان  الثااانس ا بااس  ابزماااد نزااامج 
 الطبية. والعقو  الزربية زخ  ا،

  فاص الماجسازير درجاة بقاس لقح اول اليابانياة الجايااا قيماة ما  المقدماة الدراساية المان  ا بس  ب 
 الااادول فاااص الزعقاااي  لااادب  الياباااانص الاااواراء رمااايا بمباااادرق والخااااص األجااال طويااال الزااادريبص البرناااامج
 . 7112 سبزمبر حزس 7118 سبزمبر م  الفزرق خسل وءلك ا فريقية،

  بهدا دب  زيقيل وبناء لدرا،  قس الم رىااألقبروزواول الزعاو  المشزرك بي  الواارق وبناص م ر و
زقبية مزطقبا، اافة الزخ  ا، ، و الم ريي  بالجامعا، والمعاقد والمرااا البحثية شباإل الباحثي 

بداد اوادر بقمية مزمياق فس شزس لضايا البحث  العقمية المطقوإل إيفاد مبعوثي  فس شينها، وال
العقمس، فضسا ب  زنمية لدرا، القوى البشرية م  المبعوثي  م  خسل زاويدقا بيحدث نج  العق  

وينص البروزواول بقس مساقمة البناي  فس زاقفة البعثا، العقمية ، ة ووسامل الزانولوجياوالمعرف
مقيو  جنيه( لال بنك،  111والزدريبية بالخارل وفقا لقخطط المحددق م  لبل الواارق بإجمالس مبق  )

 ة.مقيو  جنيه ب  ال سن 111ك بوال  يز  زواي  ليمة قءى المساقمة بقس ثسث سنوا،، وءل

 لى مستوى املنح:ع 

 منحااة.  21المن  الروسية إلس  ايادق 

 111منحاة بوالا   511منحاة، قاءا بخاسا زقادي  الجاناإل ال اينس لاا  11المان  ال اينية إلاس  ايادق 
 سنوا،.  5منحة سنوياا لمدق 

 منحة. 111المن  المجرية إلس  ايادق 

 (  مهماة بقمياة، با ضاافة إلاس 7زنوب، من  جمهورية الزشيك باي )(مان  لجما  الماادق العقمياة، 1 )
 شهور.  5( من  لطقبة اقية األلس  لدراسة القتة الزشياية بحد أل س 5فضسا ب  )

  ،( من  لجم  المادق العقمية لقح ول بقس درجة الدازوراى. 11من  جمهورية فنقندا إلس )و ق 

 ( منحة.11إلس ) المن  الهندية ايادق 

 ا لطسإل الماجسزير والدازوراى.( شهرا 15من  حاومة الدنمارك إلس ) ايادق 

  القتة االيطالية، والارابة، والفنو  الجميقة، والفنو  الزطبيقية(.   فص زخ  ا،المن  االيطالية( 
  يطاليا، اليابا ،) من  مقدمة م  .7112/7118لعا   واألرد ، والهند، ومقدونيا( واولومبيا، وال

   منحاااة لقح اااول بقاااس درجاااة االزاااالصمواباااة  7112/7118 صرومانياااا لقعاااا  الدراسااا دولاااةمااان  
مخزقاا  ص( مان  لقدراساة الجامعياة فا2( منحة لقح ول بقس درجة الماجسزير، و)7الدازوراى، وبدد )

مجاال العقاو   صفا 1 ،مجاال الهندساة صفا 7 ،مجاال الطاإل صفا 7  )صالزخ  ا، العقمية واآلدبياة وقا
 قو  األدبية(.الارابية والطإل البيطرى، والعقو  االلز ادية، والع

   الواالااة بااي  المولعااة" الم ااريي  لقمهنيااي  العقيااا الدراسااا، لماان  العااالس الزعقااي  مبااادرق" برنااامجماان 
 .بالواارق لقبعثا، المرااية وا دارق الدولية لقزنمية األمرياية



               
 العلمي والبحث  العالي التعليم وزارة

 

21 
 المركز اإلعالمي  -حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  7118/7112 األااديمس لقعا  الفولبراي، قيمة من  مقدمة م. 

   جامعةمن  مقدمة م  فيزنا ، حيث زقد FPT المرحقاة لطاسإل  دراساية منحاة( 111) بادد الفيزنامياة 
 ، وءلاك لقح اول بقاس البااالوريوا7112/7118 الدراساس العاا  خاسل والماجسزير األولس الجامعية

دارق البرمجيا، قندسة زخ  ا، فس  البرمجيا،. قندسة زخ ص فس  الماجسزيردرجة األبمال، و  وال

 من  مقدمة م  جامعة (Showa )والزمريض. وال يدلة الطإل اقيا، لخريجس اليابانية 

   فاس الم ارية بالحاوماة الااوادر البشارية مهاارا، لزنمية 7112برامج زدريبية مقدمة م  ال ي  لعا 
 .المخزقفة المجاال،

  لقعاا   اليونانياة الخارجياة وواارق بناابولس، الزاريخياة لقدراساا، ا يطاالس المعهاد دراسية مقدمة م  من
 الم ريي . لقباحثي  7112/7118

   لقعاا   الزادريا قيماة أبضااء م  الباحثي  شباإل لدرا، لزنمية الفولبراي، مقدمة م  قيمةزوفير من 
 األمريايااة المزحاادق بالواليااا، الجامعااا، بإحاادى  أسااابي  11 إلااس المنحااة برنااامج ماادق ، وز ال7118

 .العامة ال حة مجال فس  7118 سبزمبر 11 حزس يوليو 8 م  ابزبارا زبدأ

 من  مقدمة م  جامعاة Alma Mater studiorum فاس بقمياة بمهماا، لققياا  إيطالياا فاس ببولونياا 
 والرياضااايا،، ال ااانابية، والايميااااء والزرجماااة، المعقوماااا،، وقندساااة اآلثاااار،  )وقاااس األلساااا  بعاااض

 لمادق الماجسزير بعد العقمية لقمهمة من  زوافر إلس با ضافة ،(ا ح امية والعقو  واالز ال، والفقسفة
 (.واالز ال والفقسفة المعقوما،، قندسة  )ألسا  فس لقمد لابقة سنة

 فاس الادازوراى بقاس لقح اول بإيطالياا دراساية بناابولس الثاانس فياديرياو من  دراسية مقدمة ما  جامعاة 
 .بزدريسها الجامعة زقو  الزس العقمية والزخ  ا، المجاال، جمي 

  الزخ  اا، مخزقاا فاس البااالوريوا لمرحقاة 7118 لعاا  الاورياة م  الحاوماة دراسية مقدمة من 
 .العقمية

  لمدق با . 7118/7112 لقعا  الماجسزير بقس لقح ول المزحدق الممقاة م  مقدمة دراسية من 

  لبرنااامج طبقاااا  اليابانيااة الجاياااا قيمااة ماا  مقدمااة دراسااية ماان (ABE Initiative )مبااادرقAfrican 

Business Education الماجسزير درجة بقس لقح ول. 

 لقطااسإل الم ااريي  المقيميااي  بااالمترإل وزسااهيل الزحاااله  بالجامعااا، المتربيااة فااس ماان ( 11) زااوفير 
 والمترإل. م ر بي  المن  وزبادل الدولس الزعاو  برنامج إطار

  مؤسسة م  مقدمة دراسية من  IKY  الحديثة. اليونانية القتة لزعق  اليونانية الحاومية 

  الاا األجال طويال األلماانس الم ارى ا يفااد برنامج منGERLS ،األلمانياة والهيماة الاواارق ما  والمماول 
 .7118/7112 لعا  DAAD العقمس لقزبادل
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 (11 ( ماان  مقدمااة ماا  المجاار لقح ااول بقااس الاادازوراى فااس مجاااال، )الرياضاايا،، والفياياااء النجريااة
طبقاااا لقبرنااامج الزنفيااءى بااي   7118/7112والفنااو ( لقعااا  الدراسااس والزطبيقيااة، والطالااة المزجااددق، 

 البقدي .

 :الربامج املشرتكة 

 بعثااة 71) منحااة 57 البرنااامج ابزماادحيااث  برنااامج نيااوز  مشاارفة بالزعاااو  ماا  الجانااإل البريطااانس 
 جنيااه ألااا 111و  ياايمس 1 لاادرى بزموياال( مشاازرك إشااراا 78 الاادازوراى، بقااس لقح ااول خارجيااة

 .سزرلينسإ

  الم اريي  الدارساي  ما  بادد  يفااد مشرفة؛ نيوز  برنامج ضم  المقدمة الجديدق ا بس  ب  المن 
 ا شااراا خااسل ماا  بااالوط  لهااا المسااجل لقاادازوراى أبحاااث اجااراء أو الاادازوراى درجااة بقااس لقح ااول
 .المشزرك

 برنااامج الاااDAAD صبالزعاااو  ماا  الجانااإل األلمااان ( وبقاا  باادد باارامج االبزعاااث طوياال األجاالGERLS )
إشااراا مشاازرك(، لماان  الاادازوراى فااص المجاااال، واألولوياااا،  1ومنحااة دازااوراى،  71) 7111لقعااا  

( إلااس GERSSمنحااة زقريباااا فااس برنااامج المهمااا، العقميااة ل اايرق الماادى ) 71العقميااة، با ضااافة إلااس 
 ألمانيا.

 يإل الطااسإل المزفااولي  والمزمياااي  فااس لطاااع الزعقااي  الفنااس لزاادر  الزعاااو  ماا  مؤسسااة م اار الخياار
 بالزعاو  م  بدد م  الدول األوروربية وال ي  فص زخ  ا،  نابة األثاث والجقود والارابة.

  ن:والوافدالطالب 

 الفزارق خاسل العقيا والدراسا، األولس الجامعية بالمرحقزي  بم ر الدارسي  الوافدي  الطسإل ايادق أبداد 
 .وافد ألا 21 صلحوال (7117-7112)
  وما  دوالر، مقياو  181 حاوالص الحاالص صالدراسا لقعا  الوافدي  الطسإل م  ،الماد العامد صإجمال بق 

 باااااا  بحقااااول الجدياااادق الخطااااة زطبيااااق بعااااد دوالر مقيااااو  211 إلااااس لي اااال ايادزااااه المساااازهدا
7171/7171. 

   معاارض صفا والمشااراة، بالعربياة الناطقي  لتير من  زشمل لايادق أبداد الوافدي  زسويقية خطةوض 
 المحزرمااة، الساامعه ءا، الوساايطة الماازااإل ماا  والزعاماال ،خارجيااة معااارض وزنجااي  دوليااة ومااؤزمرا،
 .ا نزرن، بقس الم رية لقجامعا، ا لازرونية الموال  وزحديث

 جديااااااااد إلازرونااااااااس مولاااااااا  زدشااااااااي زاااااااا   حيااااااااث لقوافاااااااادي  والزنساااااااايق القبااااااااول نجاااااااا  زطااااااااوير 
(http://wafeden.gov.eg ) وا نجقياية العربية بالقتزي. 

  أغسااطا 15 مااايو وحزااس 1ماا  فااز  باااإل القبااول لقطااسإل الوافاادي  لقدراسااة بالجامعااا، الم اارية 
 المقبل. أغسطا 71 فس النزيجة بقس المول  الخاص بالوافدي  زعق  أ  بقس، 7112

   .زقدي  من  دراسية مجانية لطسإل موريزانيا فس مجال بقو  البحار والثروق السماية 
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 والعااراق والاوياا،، وليبيااا   ماا  فقسااطي  والسااودا  والسااعوديةزيسااير ا جااراءا، بقااس الطااسإل الوافاادي 
 .الدراسة فس االنزجا  بقس لمسابدزه  وغينيا وروندا وال ومال والمجر

  اليونسكومنظمة: 
  م  المنجمة. لقعقو ؛ لبحث آليا، الزعاو  اليونساو منجمة با  مدير نامإللقاء 

   ا بزااار ثقافاة مجاال فاسبالقاقرق  ا لقيمس اليونساو مازإل م  بمل بالزعاو االسزعداد لزنجي  ورشة 
 .م ر فس الفنية والمعاقد الجامعا، خريجس بي 

 بالمنطقة لقعقو  ا لقيمس اليونساو لمازإل الجديد افززا  المقر ( العربيةROSTAS) أازوبر 1 بمدينة. 
 بباريا. لمنجمة اليونساو الزنفيءى لقمجقا 711 فعاليا، الدورق صالمشاراة ف 
 الم ااريي  لبحااث شاامونه  الدراسااية،  وااللزقاااء بااالمبعوثي  ،بباااريا ،الم اار  صالثقاااف المازااإل ايااارق

 بقاس الفنياي  المادربي  لزيقياللقمازاإل؛  زابعاة زمياا مراااا  نشاء الزنفيءية المراحل واالزفاق بقس بدء
 المعا رق. الزانولوجية الوسامل سزخدا اب الحديثة المهارا،

  إنشاااء القجنااة المشاازراة الم اارية الفرنسااية لقزعقااي  العااالص والبحااث العقمااص وزحوياال المازااإل الثقااافص
 الم ر، بباريا إلس نموءل الز اد،.

  اسازخدا ) حاول العربياة القجا  لممثقس الزدريبية الدورق فص لقيونساو الم رية الوطنية القجنةمشاراة 
 .باألرد ( الم در مفزوحة قالحر  البرمجيا،

 بيءربيجا  الثقافا، بي  لقحوار الراب  صالعالم المنزدى صف المشاراة.   
 خطة المنجمة خسل الفزرق المقبقةسزعراض بالقاقرق؛ ال اليونساو مازإل مدير اسزقبال. 

 الماادارا شااباة لمنسااقس الاادولس المااؤزمر فعاليااا، فااس القجنااة الوطنيااة الم اارية لقيونساااو مشاااراة 
 .بال ي  لقيونساو المنزسبة

  نجمااه   ،بشاار  الشاايخ، والااء صالعااال الزعقااي  بشااهادا، لسبزااراا االلقيمااس ،الزشاااور  االجزماااعانعقاااد
 لقمندوبياة صا لقيما المازاإل ما  بالزعااو  ببيارو، العربياة الادول صفا لقزربياة صا لقيما اليونسااو مازإل

 .العربية بالدول السجمي  لشمو  السامية

  ا لقيمااس المازااإل ماا  بالزعاااو  ببياارو، العربيااة الاادول فااس لقزربيااة ا لقيمااس اليونساااو مازااإل زنجااي 
 حاااال، فااس العااالس الزعقااي ) حااول إلقيميااا مااؤزمرا العربيااة بالاادول السجمااي  لشاامو  السااامية لقمندوبيااة
 العربيااة، المنطقااة فااس والجااودق ن ااااوا   النفاااء لزعايااا واباادق وممارسااا، الزاادار سياسااا،  األامااا،
 .الشيخ شر  بمدينة

 الاءى الوطنياة لقجاا  العماو  ألمناء الزنسيقس االجزماع فس لقيونساو الم رية الوطنية القجنة مشاراة 
 لقزربياة العربياة المنجماة ما  بالزعااو ( إيسيسااو) والثقافاة  والعقاو  لقزربية ا سسمية المنجمة نجمزه
 الخقيج بالرباط. لدول العربص الزربية ومازإل( األلاسو) والعقو  والثقافة
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 بقاس بامااا  21 بمارور لسحزفاال آلياا، الزحضاير لبحاث  بالقااقرق، لقيونسااو ا لقيمس لقاء م  المدير 
 مسازوى بقاس مازاإل وثاانس العربية، المنطقة فس مازإل ايول بالقاقرق لقيونساو ا لقيمس المازإل إنشاء
 ديسامبر شاهر ما  األول األسابوع فاس بالقااقرق لقيونسااو الجديد المقر افززا  واءلك باريا بعد العال 

 العاااالس، الزعقاااي  واارا، مااا  بالزعااااو  المفزوحاااة الزعقيمياااة الم اااادر برناااامج مشاااروع وااااءلك المقبااال،
 .واالز اال، والزعقي ، والزربية

 ،المسمولي  الفرنسايي ؛ لمنالشاة  ولقاءلقيونساو،  الزنفيءى لقمجقا 717 الدورق المشاراة فس فعاليا
لاماااة بفرنساااا، لقدراساااة الم اااريي  المبعاااوثي  أباااداد اياااادق ايفياااة  ءا، الفرنساااية لقجامعاااا، فاااروع وال

 .الجديدق ا دارية بالعا مة الدولص الز نيا

  بالقاقرق. ا لقيمص اليونساو مازإل زيسيا بقس باماا سبعي  بمرور االحزفالالمشاراة فص 

  والدولية اإلقليمية املنظمات مع التعاون: 
  لقواالة األوسط الشرق مازإل مدير سابورا  ايرفيه /والسيد فونيةو الفرنالقاء رميا الواالة الجامعية. 

 ةيالدول لقزنمية األمرياية الواالة مديرق اسزقبال. 
  األوروبساسزقبال سفير االزحاد. 

  اباماا بقس إنشامه 21ناسبة مرور المشاراة فس احزفالية قيمة فولبراي، بم. 
  األوروبس. االزحاد مفوضية وفداسزقبال 

  اليابانيااة الواالاةفااس إطاار الزعااو  ماا   آلياا، الزخطاايط مزوساط المادى، حاولزنجاي  بادق ورش بماال 
 .(الجاياا) الدولس لقزعاو 

 ما  مقدماة منحاة خاسل ما  ساويا ببناس لقزانولوجياا الاورياة الم ارية الاقية نشاءإ ز  االزفاق بقس 
الزعااو   إطاار فاس ،دوالر ألا 811 و مسيي  5 بحوالس زقدر KOICA الدولس لقزعاو  الاورية الهيمة
 الدولس. والزعاو  العالس الزعقي  وواارزس الدولس لقزعاو  الاورية الواالة بي 

 الزعقي  العاالص الماقاا ما  الاواارق واالزحااد األوروباص لبحاث آلياا، زطاوير  لقاء م  فريق خبراء زطوير
 منجومة الزعقي  العالص.

 الدولية النشر واالة لقاء مسمولEL SEVIER  العقماس البحاث أااديمياة باي  المبار  العقاد زجدياد لبحاث 
 .الم رية الجامعا، أداء بزقيي  EL SEVIER الدولية النشر واالة بقيا  والخاص الدولية، والواالة

 اسزقبال مادير الهيماة األلمانياة لقزباادل العقماس الااDAAD العاالص، الزعقاي   مجااال، لبحاث الزعااو  فاص 
 الميااى، الدراساية، وزحقياة والمن  والطسبص، العقمص والزبادل والزدريإل، المشزراة، البحثية والمشروبا،

 والهندسة. المزجددق، والطالة
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 فريقياإل الصعيد على التعاون:  

  اسزقبال سفير ال ومال والزيايد بقس أ  م ر زولس إفريقيا اقزماما خا ا، وا باس  أ  العاا  الحاالس
 ( با  إفريقيا فس مجال الزعقي  العالس.7112)

 السااودا ؛ لبحااث آليااا، الزعاااو  فااس  جنااوإل بدولااة والزانولوجيااا والعقااو  العااالص الزعقااي  اساازقبال واياار
 .السودا  جنوإل لطسإل سنويا المقدمة الدراسية المن  بدد مجال ايادق

 افززا  مؤزمر المقوثا، التءامية والمخاطر ال حية فس إفريقيا 
 مخزقااا ق، لبحااث أوجااه زقاادي  الاادب  لقطااسإل الموريزااانيي  فااسبالقاااقر  صاساازقبال الساافير الموريزااان 

 .م ر م  المقدمة المن  وايادق العقمية، الزخ  ا،

 فااص لقزنميااة ا فريقااص والبنااك م اار بااي  الزعاااو  دباا  لقزنميااة؛ لبحااث ساابل ا فريقااص البنااك لقاااء وفااد 
 .المشزرك االقزما  ءا، المجاال،

 م ار باي  المشازرك الزعااو  دبا  النيجيرياة؛ لبحاث سابل لقجامعاا، القومياة الهيماة ما  وفاد اسازقبال 
 .ونيجيريا

 لحال الساودانيي  الطاسإل بقاس السامة ا جراءا، زيسير آليا، بحثلالسودا ؛  جنوإل دولة لقاء سفير 
 .زواجهه  الزس المشاس،

 الصديقة الدول مع التعاون صعيد على: 
 :الوليات املتحدة األمريكية 
 لقواليااا، المزحاادق  الم اارية الزانولوجيااة المعاقاادو  الم اارية الجامعااا،و  الااواارق ليااادا، ماا وفااد  ساافر

 السياساا،  اانعص واباار زشاريعيي  قاادقب جزمااعالا األمرياية لقزعرا بقس اقيا، المجزما  ما  خاسل
 .فقوريدا بوالية المجزم  اقية نجا  فص

  إساازا، أوقااايو جامعااة الطااإل باقيااة الزجدياادى الطااإل مراااا وماادير الجراحااة لساا  رماايا نامااإللقاااء 
 م ر. فس الزجديدى لقطإل مزميا لومس مراا األمرياية؛ لبحث إنشاء

 رماايا اقيااة أوشاا  اااونزس األمريايااة؛ لبحااث آليااا، الزعاااو  بااي  الجامعااا، الم اارية واقيااة  اساازقبال
 أوش  اونزس فس مجال إنشاء اقيا، المجزم  ببعض الجامعا، الم رية.

 إيطاليا: 
  .بحث إنشاء جامعة إيطالية فص م ر   
 الصني: 
   الزانولوجيااا ونقاال والبحثيااة العقميااة وخا ااةاساازقبال الساافير ال ااينس بالقاااقرق، لبحااث ساابل الزعاااو 

 .العقمية الاوادر وزدريإل

 وال ي  م ر بي  الزعاو  دب  آليا، لبحث باي  ال ينية بالعا مة والزعقي  الزربية لجنة وفد لقاء. 
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  آليااا، الزعاااو  العقمااس بااي  البقاادي  فااس مجااال بالقاااقرق؛ لبحااث  ال ااينس الزانولااوجص لمسزشااارالقاااء
 واالبزاار. والزانولوجيا العقو 

 كندا: 
 .لقاء م  السفير الاندى بالقاقرق لبحث زوفير برامج بقمية مشزراة فس المجاال، ءا، األولوية 

 ا دارية بالعا مة الاندية ا،قجامعل فروع افززا  وبحث انديي  مسمولي  اسزقبال. 

 بمجمااا  العمااال لبحاااث مزابعاااة الاندياااة؛ الحاومياااة ميماااول بجامعاااة الدولياااة الشااامو  مااادير اسااازقبل 
 .الجديدق ا دارية بالعا مة الاندية الجامعا،

 بااي  العقمااس والبحااث العااالس الزعقااي  فااص الزعاااو  بالقاااقرق؛ لمنالشااة آليااا، زعايااا الاناادى لقاااء الساافير 
 .البقدي 

 اليابان: 
  لبحث آليا، الزعاو  فس مجالس الزعقي  العالس والعقو  والزانولوجيا بالقاقرقاسزقبال السفير اليابانس. 

 الفناس،  الزعقاي  مجااال، فاس الزعااو  آلياا، والرياضاة لبحاث والثقافاة لقزعقاي  الياباانس الدولة لقاء واير
   اليابانية، والبعثا،. بالجامعا، الم ريي  لقباحثي  الدراسية المن  وايادق والزدريإل،

 والبحثية العقمية المجاال، فص الزعاو  زعايا لبحث اليابانية قيروشيما جامعة رميا نامإل لقاء. 

 والزانولوجيا العقو  مجاال، فس واليابا  م ر بي  الزعاو  أوجه اسزقبال وفد يابانس؛ لزفعيل.    
 أملانيا: 
   م ر وألمانيااسزقبال السفير األلمانس بالقاقرق لبحث آليا، الزعاو  بي. 

 والزانولوجيا لقعقو  األلمانص الم ر، العا  بقس سنوا، االحزفال بمرور بشر. 

  مارور بمناسابة الفيدرالية األلمانية العقمس والبحث الزعقي  وايرق فانك جوانا. د دبوقزقبية لايارق ألمانيا 
األلمانياة واياارق الجامعاا،  الزعااو  سابل وألمانياا، وزعاياا م ر بي  العقمس الزعاو  بقس سنوا، 11

 أبحااث مجاال فاس الزعااو  وااءلك ،لجديادقا ا دارياة األلمانياة بالعا امة لقجامعاا، فاروع لبحث إنشااء
 .ال نابية واأللمار الفضاء بقو 

 فرنسا: 
 فااص الفرنسااية بالجامعااا، لقدراسااة المقدمااة الماان  باادد ، لبحااث ايااادقبالقاااقرق الفرنسااس الساافير لقاااء 

 الم اريي  البااحثي  باي  المشازراة الخبارا، وزباادل م ار، فاس الزنمياة ببرامج زرزبط الزس الزخ  ا،
 مجااال فااس الفرنسااية الزجربااة ماا  واالساازفادق العقمااس، والبحااث العااالس الزعقااي  مجااالس فااس والفرنساايي 

 والزانولوجس. الفنس الزعقي 

 بريطانيا: 
 األبحاااث و ايااادق الماان  الدراسااية فااس برنااامج نيااوز  مشاارفة، لبحااث ، بالقاااقرق بريطااانسال الساافير لقاااء

 .المشزراة بي  الجامعا، الم رية والبريطانية والزبادل العقمص واالسزفادق م  الخبرا، المشزراة
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 باااي  والعقمياااة الثقافياااة العسلاااا، زعاياااا آلياااا، لبحاااث البريطاااانس؛ الثقاااافس المجقاااا مااادير اسااازقبال 
 .يةوا نجقيا  الم رية الجامعا،

 بالعا اامة بحثااص ومراااا لقجامعااة فاارع إنشاااء ا نجقيايااة؛ لبحااث ليفربااول جامعااة رماايا لقاااء نامااإل 
 الجديدق. ا دارية

 بم اار لقحاادود العااابر الزعقااي " بعنااوا  المزحاادق بالممقاااة الاادولص الزعقااي  مشاااراة فااس فعاليااا، مااؤزمرال 
 .7112نوفمبر  1أازوبر حزس  72خسل الفزرق  "العالص الزعقي  فص االسزثمار وفرص

 سلوفينيا: 
 الشاااباإل لضاااايا لااادب  العاااالس الزعقاااي  مؤسساااا، دور حاااول السااانوى الماااؤزمر فعالياااا، فاااس المشااااراة 

 .بسقوفينيا األبمال وريادق والزوجيا

 سقوفينيا بالقاقرق سفيرق اسزقبال. 
 :اجملر 
  ،الزعاو  فس البرامج العقمية المشزراة.اسزقبال السفير المجرى بالقاقرق، لبحث آليا 

 :كوريا اجلنوبية 

 العقااو  وزبااادل الزعقااي  أنجمااة اساازقبال ساافير اوريااا الجنوبيااة بالقاااقرق، لبحااث أوجااه الزعاااو  لزطااوير 
 .والزانولوجيا

  الفنص الزعقي  زطوير الاورية فص الزجربة م  االسزفادق باوريا لبحث الزانولوجية الجامعة مديرلقاء. 

  :الربتغال 

 البقدي  بي  لقاء سفيرق البرزتال بالقاقرق، لقزباحث حول آليا، الزعاو  الثقافس. 

 :الكويت 
 ايااادق الزعاااو  فااص ل زولياا  بروزواااولإماانيااة  اساازقبال واياار الزربيااة والزعقااي  العااالس بالاوياا،، لبحااث

 الزعقي  العالص والبحث العقمص.  سمجال
 سزقبال السفير الاويزس بالقاقرقا  . 

 الاويزس بالقاقرق. صالمسزشار الثقاف اسزقبال 

 :اململكة العربية السعودية 
 البقدي . بي  الزعاو  زعايا سبل لبحثالسعودية؛  الثقافص اسزقبال المسزشار 

 .لقاء واير الزعقي  السعودى؛ لمنالشة زءليل ال عوبا، الزس زواجه الطسإل السعوديي  فس م ر 

 والسعودية الم رية العالس الزعقي  مؤسسا، بي  الزعاو  سبل ايارق الواير لقسعودية؛ لبحث. 

 :اإلمارات العربية املتحدة 
 المزحادق؛  العربياة ا ماارا، بدولاة العرباس القراءق لمزحدى العا  األمي  القاسمس نجسء/اسزقبال الشيخة

 والزعقيمية.لبحث آليا، الزعاو  م  ا مارا، العربية المزحدق فس المجاال، الثقافية والبحثية 
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 :العراق 
 لبحث زيسير ا جراءا، بقس الطسإل العراليي  الدارسي  فس م ربالقاقرق العرالسسزقبال السفير ا ،.  
 :األردن 

  واألرد  م ر بي  الزعاو  زعايا سبلبالقاقرق لبحث  األرد  سفيراسزقبال. 

 :اليمن 

 والسفير اليمنس بالقاقرق.اليم  الخارجية اسزقبال واير ، 
 كازاخستان: 

 وااااخسزا  م ر بي  الزعاو  آليا، لبحث بالقاقرق؛ ااااخسزا  جمهورية لقاء سفير. 

 أساازانا بمدينااةوالزانولوجيااا،  لقعقااو  ا سااسمس الزعاااو  لمنجمااة األولااس القمااة فااس فعاليااا، المشاااراة 
 .(ا سسمص العال  فص والزحديث واالبزاار والزانولوجيا العقو ) بنوا  زح، بااااخسزا 

 :التشيك 

 بالقاقرق الزشيك جمهورية سفيرق اسزقبال. 

ا
ا
 -:واجتماعات وورش عملارات ميدانية ومؤمترات وندوات زي: تاسع

 :للجامعات يدانيةامل زياراتأ. ال
 :اجلامعات احلكومية 

 : جامعة القاهرة 
 لمزابعااة الجامعااة، طااسإل ماا  ولقاااءا،( والزجااارق واآلداإل وااللز اااد السياسااة) لاقيااا، زفقديااة جولااة 

 الزعقيمية م  بداية العا  الدراسص الجديد. العمقية سير انزجا 
 والرياضااااية، الثقافيااااة،) األنشااااطة ماااا  العديااااد يضاااا  الااااءى الجاااادد الطااااسإل اساااازقبال مهرجااااا  زفقااااد 

 (والزانولوجية والعقمية االجزمابية،
 :جامعة عني مشس 

 ايارق أولس 
 القيار( زانولوجيا ووحدق الحيوية، الايمياء العقو  )معامل زفقد اقية. 
 والمعقوما، الحاسبا، باقية والروبو، ا لازرونيا، معامل زفقد. 

 م ر فس العقمس والبحث العالس الزعقي  لضايا أبرا حول اآلداإل اقية طسإل م  حوار إدارق. 

 ايارق ثانية 
 لجا  االمزحانا، بجامعة بي  شما. داخل واالنضباط االمزحانا، سير زفقد 

 ايارق اقية طإل األسنا  بجامعة بي  شما 

   ويضاا  جنيااه،  مسيااي  1بزاقفااة إجماليااة افززااا  مراااا األبحاااث الرلميااة بالاقيااة فااص زخ ااص الزقااوي
 حاسباا آلياا لز وير الف  بشال اامل. 71ثسثية األبعاد، وبدد ماسحاا ضومياا، وطابعة ضومية  المراا
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 ايارق ثالثة 
  فص بداية العا  الدراسص بالجامعةسير العمقية الزعقيمية زفقد 

  ولقااء المادرجا،، وزجهياا ال ايانة أبماال انزهاء لمزابعة؛ الاقيا، مبانس وبعض الجامعس الحر  زفقد 
 .المدرجا، داخل والهندسة واآلداإل الحقوق اقيا، طسإل

 جامعة املنيا: 
   بزاقفااة الجدياادق، المنيااا بمدينااة الجااامعص وال اادر الققااإل بمسزشاافس الققبيااة القسااطرق وحاادقافززااا 

 الوطنية. البنوك أحد م  بمنحة جنيه مقيو  15 لقمشروع جماليةإ
  جنية. مقيو  85 ا جمالية زاقفزها بقت، والزص الجامعص البولية والمسالك الاقس مسزشفس افززا 

 بقتاا، الزااص الجااامعص المنيااا بمسزشاافس والطااوارئ االساازقبال وحاادق الفززااا  األخياارق االساازعدادا، زفقاد 
 جنيه. مقيو  15 زاقفزها

 بزاقفاة الجاامعص باالحر  الهضامص الجهاا وأمراض الابد مسزشفس الفززا  النهامية االسزعدادا، زفقد 
 .جنيه مقيو  711

 حجاارا، الااواير زفقااد حيااث لريبااا الفززاحااه زمهيااداا( 7)و( 1) الطسبااص ا ساااا  مبنااس الااواير زفقااد 
 .المتزربي  لقطسإل ا لامة

 الجامعص بالحر  األسنا  طإل اقية مدرجا، زفقد. 
 :جامعة قناة السويس 

 ومسباإل اارق القاد  ،و االة األلعااإل الرياضاية ،والمطااب  ،حجارا، الطاسإل) المدينة الجامعية زفقد، 
 لسطممنا  بقس الخدما، والرباية المقدمة لقطسإل. (والسقة

 الفززاحه خسل الفزرق المقبقة. اا اسزعداد ال ينية مبنس معهد اونفوشيوا ال ينص لزعقي  القتة زفقد 

   .ايارق مخي  طسإل اقية طإل أسنا  فص أسبوع الجوالة ضم  أنشطة الجامعة الطسبية 

 (بيادا، الدراسا، العقيا والعسل االلز اد، ومعامل محااااق الماريض)مبنس اقية طإل األسنا   زفقد 
 واءا مول  اقية طإل أسنا  الء، مااال زح، ا نشاء.

 لسطسع بقس الخدما، الطبية المقدمة لقمرضسالمسزشفس الجامعص بقناق السويا  زفقد. 

 زربياة وحادا، و  ،معامالوال ،لاباا، المحاضارا،)معهاد االسازاارع الساماص وزانولوجياا األساماك  زفقد
 .(األسماك والزفريخ والاريعة

 سكندريةجامعة اإل:  

 االفزراضص. لقوال  المراا، المعمل ايارق   

  المزقدمة، المعمارية المجسما، معملايارق 

   العمرانية البيمة دراسا، معملايارق 

  بالاقية. الجديدق المرااية المازبة مبنس افززا 
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 زك فيرجينيا برنامج ومشروع ،باقية الهندسة الزطوير مشروبا، إدارق وحدق ايارق. 
 :جامعة كفر الشيخ 

 مراا أبحااث الناانو زانولاوجص الزااب  و  ،الزمريضو  ،طإل الف  واألسنا و  ،ال يدلة)اقية  مبانص  زفقد
، اقيااة الثااروق السااماية وأحااواض االساازاراع السااماص ومعاماال األبحاااث فااص الاقيااةو ، لاقيااة العقااو 

 .(الجامعص فص افر الشيخلمسزشفس وا
 ووضا  حجار  ،القجناة الطبياة ألبضااء قيماة الزادريا سومبنا ،اقياة األلسا  الجديادق) افززا  مباانص

 .(والمرحقة الثانية م  اقية الطإل البيطر، ،أساا مسزشفس الطوارئ بالجامعة
   الجامعةباالطممنا  بقس حس  سير العمقية الزعقيمية والبحثية  . 
  :جامعة بىن سويف 

  ا ساااواش  ومسبااإل األوليمبااص، والتطااا السااباحة حمااا ) النياال شاارق الرياضااية المنشااد، افززااا 
   .(جنيه مقيو  11 بزاقفة والخماسص والهواص

  ومعهااد القيااار، وزطبيقااا، أبحاااث ومعهااد العطريااة، الطبيااة النبازااا، معهااد) البحااوث مدينااة افززااا 
 .(جنيه مقيو  51 إجمالية بزاقفة والمزوسطة ال تيرق المشروبا،

  بزاقفاة العقاو  واقية البيطر،، الطإل واقية اآلثار، واقية الفضاء، وبقو  زانولوجيا اقية مبنس افززا 
 .جنيه مقيو  85 إجمالية

  جنيه. مقيو  27 إجمالية بزاقفة الجديد الجامعة ومسزشفس الضيافة دار افززا 

  الجامعص ببنص سويا بمسزشفس والع بية الدماغية والسازة الطوارئ رباية وحدا، افززا. 

 :جامعة بنها 

 (أفضل زعقي  نحو) شعار والخا ة زح، الحاومية الم رية لقجامعا، األول الحوار افززا  منزدى. 

  الماارع السماية، ومبنس الهندسة الارابية باقية الارابة بمشزهر افززا. 

  المرااياااة، ودار الضااايافة وضااا  حجااار األسااااا لقمسزشااافس الزخ  اااس الجدياااد، ومباااانس المعامااال
 .والمازبة المرااية، واقية الزربية الرياضية، ومجم  الاقيا، الطبية

   افززا  المبنس ا دارى لقمسزشفس، والزجديدا، باقية العقو. 

 :جامعة حلوان 
 ايارق أولس 

 افززا  اقية الطإل ووض  حجار األسااا لقمجما  الطباص، وزفقاد معامال المحااااق والايميااء الحيوياة 
 .بالجامعة والمازبة

  افززا  فعاليا، الحفال النهاامص لمساابقة اايا الزخيال الاء، اسزضاافزه الجامعاة بالزعااو  ما  شاراة
 ماياروسوف، العالمية لزنمية القدرا، المعقومازية ا بدابية لقشباإل.
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    ايارق ثانية
 والرياضاية الثقافياة،)  االنشاطة ما  العدياد زضام  والاءى لقجامعاة، الطسبياة االنشاطة زفقد معارض 

 .(والزانولوجية والعقمية واالجزمابية

  الطسإل. م  زءاارية  وراا والزقط والرياضية، الفنية العروض زفقد 

 جامعة املنوفية: 
  ربايااة زحا، المنوفياة جامعااة نجمزاه والاء، بشاار، الحااد، الجامعاا، شااباإل أسابوع فعالياا، افززاا 

 الجاار،، سابزمبر 12 – 11 ما  الفزارق خاسل الجمهورياة رمايا السيساص ببادالفزا  الارميا السيد
 مخزقاا فاص لقزنافا وءلك الم رية؛ والمعاقد الجامعا، م  مشارك آالا خمسة م  أاثر بمشاراة
 .والرياضية والفنية والثقافية العقمية المجاال،

 جامعة الزقازيق 
  فاداناا، 158،52 مسااحة بقاس يقاا  والاء، رمضاا  ما  بالعاشار الجامعة لفرع األساا حجر وض 

 واساازاد ومعهااداا، اقياة بشااري  إلااس با ضاافة القااادق،  باداد مبنااس ويضاا  منطقاة، 11 إلااس مقسامة
 سنوا،. 11 خسل إنشامه م  االنزهاء يز  أ  المزول  وم  طسبص، وسا  أوليمبص،

 .افززا  ماربة الدواج  الزابعة لاقية الطإل البيطر، بالجامعة 

  مزر. 1111افززا  المراا الثقافس االجزمابس بقس مساحة 

   ير بمقيا، مسزشفس الجراحة الجديدافززا  مشروع زطو. 

  لعقد المؤزمرا،، والندوا،، والمنالشا، العقمية، وورش العمل. لقجامعة افززا  دار الضيافة 

 الجامعةافززا  اقية بقو  ءوى ا بالة والزيقيل ب  . 

  اقية طإل وجراحة الف  واألسنا زفقد مول  إنشاء. 

 :جامعة طنطا 

  زفقد مسزشفيا، جامعة طنطا لسطممنا  بقس الخدمة ال حية المقدمة لقم ابي ، فس إطاار الحاادث
 الق ااوى االساازعداد ا رقااابس بزفجياار انيسااة مااار جاارجا بطنطااا بمحافجااة التربيااة،  ورفاا  حالااة

   بجامعة طنطا.

 املعاهد العالية اخلاصة: 

  القاهرة اجلديدة للعلوم اإلدارية :معهد 
 الدراسة. ولابا، المعهد مدرجا، زفقد 

 الجديااد، الدراسااص العااا  حااول وانطبابااازه  الطااسإل آلراء واالساازماع اآللااص، الحاسااإل زفقااد معاماال 
 .المعهد داخل له  زقد  الزص الزعقيمية الخدمة ومسزوى

 :املعهد العايل للخدمة اإلجتماعية باالسكندرية 
 ومزابعة سير العمقية الزعقيمية بالمعهدالدراسة ولابا، المعهد مدرجا، زفقد ،. 
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 : املعهد العايل للخدمة االجتماعية مبدينة نصر 
  زفقد مسر  المعهد ومسببه الرياضية، مؤاداا بقس دور قءى األنشطة فص بنااء الشخ اية المزاامقاة

 لقطسإل، وزعايا القي  ا يجابية لديه .

 ي العايل للعاشر من رمضاناملعهد التكنولوج: 
 الدراسة، ومزابعة سير العمقية الزعقيمية بالمعهد ولابا، المعهد مدرجا، زفقد. 

 قويسنا: يف التكنولوجي اجملمع زيارة 

  الزابعاااة ال ااانابية الفنياااة المدرساااة انشااااء الدراساااة، ومشاااروع ولاباااا، والمعامااال زفقاااد الاااورش 
 العربص. لمجموبة

 واألهلية اجلامعات اخلاصة: 
 :جامعة النهضة ببني سويف 

  واألسنا . الف  لطإل الزعقيمص المسزشفس افززا 

 :جامعة املستقبل 

 ،أاباار ماا  نخبااة بمشاااراة المساازقبل جامعااة نجمزااه الااء، الثااام  الااوجيفص المقزقااس افززااا  فعاليااا 
 والعالمية. والعربية الم رية والشراا، المؤسسا، وأبرق

 :جامعة مصر الدولية 

  باالمجقا ا باس  لطااع ا باس  الاء، نجمزاه لجناة مجاال فاس العقياا الدراساا، زطوير مؤزمر افززا 
 الدولية. م ر بجامعة ا بس  اقية م  بالزعاو  لقجامعا، األبقس

 :اجلامعة األمريكية بالقاهرة 
 بالجامعة الطسإل وخدمة والقبول االلزحاق مراا ايارق. 

  الرياضية بالجامعة.جولة زفقدية داخل المدينة 

 :جامعة نيو جيزة 

 الطبياة الاقياا، مجما  نجمهاا الزاس األبيض المعطا ايارق الجامعة، والمشاراة فس فعاليا، احزفالية 
 .م ر فص األطباء ابار م  واوابة يعقوإل مجد،. د بحضور جياق، نيو بجامعة

 :اجلامعة األملانية 

 بباد الارميا با  نياباة م ار فاص الجامعاة لزيسايا بشار الخامساة بالءارى االحزفال فص المشاراة 
 األلمانياة الجامعاة رماساة وزساق  زساقي ب الخا ة حزفالية االجمهورية، واءا  رميا السيسص الفزا 
 .بالقاقرق

 :جامعة النيل 

  النيل بجامعة ال نابص لقزحا  مراا أول افززا. 
  الااازحا  مجاااال فاااص والزعقاااي  لقزااادريإل مزخ اااص مرااااا وأول النيااال بجامعاااة الثاااانص الااادور افززاااا 

 والزعقيمية. الزربوية القيادا، م  بدد وبحضور ال نابص،
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 :اجلامعة الربيطانية 

  ا بزاااار يااو  فعاليااا، ضاام  البريطانيااة، بالجامعااة والزانولوچيااا العقااو  واحااة المشاااراة فااس افززااا 
 المنجوماة فس الرلمية واألدوا، األساليإل وزطوي  الزانولوجيا العالمص، وءلك دبماا السزخدا  وا بداع
 .الزعقيمية

 :العاصمة اإلدارية اجلديدة 
 وم ار والمجرياة، الاندية،ق )الجديد ا دارية بالعا مة الدولية الجامعا، إنشاء لموال  زفقدية جولة 

 .(واألوروبية والسويدية، واألمرياية، والبريطانية، الدولية،

  اإلدارية اجلديدة:زيارة موقع اجلامعة الكندية يف العاصمة 
 مساااحة بقاس الزص سازقا   اانويل، زفقد االراضص المخ  ة لبناء الجامعة الاندية الممقواة لشراة 

 جنيه. مقيار 1.2 إجمالية بزاقفة فداناا 51

 جامعة امللك سلمان جبنوب سيناء:  

 ايارق زفقدية  نشاءا، جامعة المقك سقما  بشر  الشيخ. 

  أخرىزيارات: 

 القاهرة: جبامعة باجلامعات للقبول الرئيسى التنسيق مكتب  

  العامة. الثانوية طسإل السزقبال الزنسيق مازإل اسزعدادا، لمزابعة 

 :زيارة الكلية احلربية 
 مشاااراة فااس مباريااا، اليااو  الرياضااس المشاازرك لطااسإل االزحاااد الرياضااس لقجامعااا، وطااسإل الاقيااة ال

 .الحربية

   م ر ومزطقبا، المرحقة المقبقاة ودور الطاسإل فاص مرحقاة  صالزعقي  فمفزو  م  الطسإل حول لقاء
   .الزنمية الشامقة القادمة

  75375زيارة مستشفى: 
 الخاارل إلاص لقسافر 52152 مسزشفص إدارق اخزيار م  باحثي  11 سفر زااليا الواارق لرار بزحمل 

لسارطا   52152لمسزشافس  والزادريإل، وءلاك خاسل الاياارق الزفقدياة والبحث لقدراسة أشهر 1 لمدق
 األطفال.

 :معهد إعداد القادة حبلوان 
 الرومااانص، والمساار  الاااوار، ابااار ولابااة ا لامااة، فناادق) بالمعهااد الشااامقة الزجدياادا، أبمااال زفقااد 

   .(الابير والمسر  العق  وساحة

 والمزعددق. الخماسية والمسبإل الطعا  زفقد  الة   

 الفنو  ومراا الامبيوزر زفقد معامل  . 

 :والجتماعات املؤمترات والندوات وورش العمل -ب
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  المن ورق. بجامعة الزنمية فص ودورقا لقايمياء بشر الثالث الدولص المؤزمر افززا 

 ،الشااروق بيااديميااة لإلبااس  العااالص الاادولص لقمعهااد الثااانص الساانو، العقمااص المااؤزمر افززااا  فعاليااا 
 .(المسزقبل وزطقعا، الوال  زحديا،.. العربية لقمجزمعا، المسزدامة والزنمية ا بس ) بعنوا 

 إبدابيااة( الااءى نجمزااه جامعااة القاااقرق بالزعاااو  ماا   حقااول نحااو م اار فااس )الزعقااي  افززااا  مااؤزمر
 مؤسسة أخبار اليو .

  الزحاديا، جال فاص المسازدامة الزنمياة زحقياق فاص الدولاة دور)بعناوا   الثالث العقمص المؤزمر افززا 
 بجامعة ا ساندرية. (الراقنة وااللز ادية السياسية

  الوالاا  فااس دراسااا،  العربيااة المجزمعااا، بقااس الجديااد ا بااس  أثاار" العقمااس المااؤزمر فعاليااا، افززااا 
 لإلبس . العالص الاند، المعهد نجمه والءى" المسزقبل ورؤى

  الزخطايط ا سازرازيحص افززا  فعاليا، ورشة بمال حاول زطاوير اقياا، الزربياة، والزاص نجمزهاا وحادق
 بالواارق بالزعاو  م  لجنة القطاع الزربو، بالمجقا األبقس لقجامعا، والجامعة األمرياية.

  لاقياة الادولص الماؤزمر فعالياا، ضام  م ار فاس الزجاارق اقياا، فعاليا، ورشة بمال مسازقبل افززا 
 ال(.األبم منجما، فص االسزدامة مسزقبل  )بنوا  زح، القاقرق جامعة الزجارق

  بناوا  زحا، واالبزمااد الزعقاي  جاودق لضاما  القومياة لقهيماة الرابا  الادولص الماؤزمر فعالياا، افززا 
 .(الثقة وزعايا الجسور مد  الزعقي  جودق ضما )

 ما  األولاس الدفعاة بزخاريج ا دارى وا  اس  والمزابعاة الزخطايط واارق المشاراة فس فعاليا، احزفال 
 الدبقوماة درجاة بقاس لقحا اقي  الثانياة والدفعاة الماجسازير درجاة بقاس الحا اقي  الحاومية الاوادر

بداد زيقيل برنامج ضم  الحاومية األبمال إدارق زخ ص فص  بالجهااا الشاابة الحاومياة القيادا، وال
 الزطبيقيااة لقعقااو  العقيااا والمدرسااة بالقاااقرق الفرنسااية الجامعااة ماا  ااال ماا  بالزعاااو  لقدولااة ا دارى

 .(ESLSCA الفرنسية إسقساا جامعة) والزجارية
  لقزنميااة داباا  زعقااي  نحااو" بنااوا  زحاا، القااومص الزخطاايط معهااد نجمااه الااءى الاادولص المااؤزمر افززااا 

 ."م ر فص المسزدامة

 ،نحاااو) بناااوا  زحااا، شاااما باااي  لجامعاااة ا سااازرازيجص الساااادا الماااؤزمر المشااااراة فاااس فعالياااا 
 .(شما بي  جامعة إسزرازيجية

  فااص مجاااال، دباا  دور الماارأق الم اارية لقزعاااو لقاااء واياارق الهجاارق وشاامو  الم ااريي  بالخااارل، 
 وآليا، االسزفادق م  خبرا، وافاءا، العقماء الم ريي  المهاجري  لقخارل.

 المعقوما،. زانولوجيا مجال فص م  الشراة الزعاو  لبحث م ر ماياروسوف، شراة اسزقبال مدير 

  (.والمزجددق الجديدق الطالة افاءق  الاهربامية الطالة زرشيد) بنوا زح،  ندوق زنجي 

 ا سسمية. لقشمو  األبقس المجقا نجمه الء، ا سسمص الفار المشاراة فس مقزقص 
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  ا جاراءا، الزنفيءياة لمجما  الجامعاا، الاندياة بالعا امة لمزابعاة لقاء رمايا جامعاة ياورك الساابق
 ا دارية الجديدق.

  الخامساة بالاءارى واالحزفاال بالقااقرق األلمانياة الجامعاة رماساة وزساق  زساقي  فص احزفاليةالمشاراة 
 .م ر فص الجامعة لزيسيا بشر

  المؤزمر العقمس األول لاقية الزربية النوبية بجامعة افر الشيخ رباية. 

 لمزجاااددق" رباياااة ورشاااة العمااال الثانياااة حاااول "زرشااايد الطالاااة الاهربامياااة  افااااءق الطالاااة الجديااادق وا
 .بالزعاو  م  واارق الاهرباء والطالة

 ،العقمااص والبحااث العااالص الزعقااي  مجااال فااص لقزموياال مياارك لمؤسسااة الساانو، المااؤزمر افززااا  فعاليااا 
 فريقية.ا  القارق مسزوى بقس وال حة

  فعاليا، الحفل السنوى الثانس لألااديمية الم رية لقهندسة والزانولوجيا المزقدمة افززا. 

   الدموية واألوبية لقققإل ا اقينياية والدراسا، السريرية لألبحاث الدولس المقزقس فعاليا، افززا. 

  7112/7118المشاراة فص افززا  فعاليا، العا  األااديمص لجامعة سنجور. 

 بيااديمية أخبار اليو  7112حفل زخريج دفعا،  المشاراة فص. 

  الزعاو  بي  الجانبي  فس المشروبا، القومية.لزفعيل واير الدولة لإلنزال الحربس لقاء 

 ،م ار مؤسساة زنجماه والءى م ر فس المسزمر الطبس الزعقي  مسزقبل منزدى المشاراة فص فعاليا 
 المسزمر. الطبس لقزعقي 

 .،ورشة بمل حول مواانة البرامج واألداء بمشاراة مسمولص الوحدا، الحسابية والمواانة بالجامعا 

 لمؤزمر الدولص الثام  بشر الء، زنجمه الجمعية الم رية لجراحص األسنا افززا   فعاليا، ا. 

 القيبية الدولية لقعقو  الطبية د.محمد سعد مبارك رميا الجامعة اسزقبال. 

 مقزقس األول لف  النح، بقص مسزو، الاقيا، المزخ  ة بالجمهوريةلا رباية. 
  بإنشاء أفرع لقجامعا، األجنبية د بددا م  المسزثمري  المعنيي لقاء. 
  مؤزمر الدولص الخاما لقمعالجة القبية )بسل جءوراألسنا (.لارباية 

 رباية المبادرق القومية لقحد م  مخاطر الاوارث والزنمية المسزدامة. 
  فعاليا، مؤزمر الزعقي  الادولص بالممقااة المزحادق بعناوا  "الزعقاي  العاابر لقحادود بم ار المشاراة فص

 رص االسزثمار فص الزعقي  العالص".وف
 الثقافة واآلثار لبحث آلية إنشاء مراا حضار، لقزقارإل الثقافص بي  شباإل العال  االجزماع بواراء. 

  بروزواول زعاو  لدب  الشراا، الناشمة ورواد األبمال ضم  مبادرق "فارزك شرازك" زولي. 

 مهورية زشادد. حسي  مسار حسي  واير الزعقي  العالص بج اسزقبال. 

  ساء جامعا، البحر األبيض المزوسطافززا  المنزدى الثانص بشر الزحاد رؤ المشاراة فص. 

  اقية اآلداإل بجامعة الالاايق زح، بنوا  "ا بس  الم ر، ولضايا الشباإل". ندوق المشاراة فص 
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 بالممقااة والزقاوي  لققيااا الوطنص المراا رميا المشار، اهلل ببد ب  في ل الدازور ألميرا لااسزقب 
 .السعودية العربية

  اااا بقاااس زيسااايا  افززاااا مازاااإل اليونسااااو ا لقيماااص فعالياااا، االحزفاااال بمناسااابة مااارور سااابعي  باما
 .بالقاقرق

  فعاليا، خزا  احزفاال، جامعة ا ساندرية بيوبيقها الماسصالمشاراة فص. 

  الاهربية لققوى بشر الزاس  الدولص األوسط الشرق مؤزمر فعاليا، افززا. 
  نوا  )سر زميا الزعقي  الفنقند،(فعاليا، المؤزمر الدولص الثانص زح، بالمشاراة فص. 

 ية وطنياة فعاليا، ورشة بمل زح، بنوا  "آليا، مواجااهة الزطاارا فاص م ار نحاو اسازرازيج  اافزز
 ."لماافحة الزطرا فص م ر

  الم اارية العقميااة لقشااعإل  لقجمعيااةفعاليااا، افززااا  المااؤزمر الساانو، السااادا بشاار المشاااراة فااص
 .الهوامية

 


