
 

   قادة التعليم العاليهيئة فولبرايت لبرنامج 

فندق ب 2018ديسمبر  16الى  14لمدة ثالثة أيام فى الفترة من  جتماعا  تضافت هيئة فولبرايت بمصر إسإ - مدينة الغردقة

ضافة من نواب رؤساء الجامعات، باإل 12رؤساء الجامعات و   من 10 و حضره سهل حشيش بالغردقة،بصر البارون ق

و  ،چياو أكاديمية البحث العلمى و التكنولو ،و مجلس الجامعات الخاصة و األهلية ،من وزارة التعليم العالي قياداتى إل

 المركز القومى للبحوث.

هيئة فولبرايت فى إطار و قامت بتنظيمه   ك، الرئيس السابق لجامعة نيويورن سيكستونچوقاد البرنامج الدكتور/    

بخبراته فى قيادة  ضوررك د/ سيكستون الحسبعين عاما  على إنشاء هيئة فولبرايت فى مصر.  و قد شااإلحتفال بمرور 

كما انها تمنح  ،مركز أكاديمى عالمى فى ست قارات 11جامعة ذات شبكة عالمية بها  أضحت حتىجامعة نيويورك 

درجات علمية بمقراتها فى إمارة أبو ظبى و مدينة شنغهاى. و قد بدأ د/ سيكستون حياته المهنية بالمحكمة العليا للواليات 

يس مجلس ادارة البنك األحتياطى الفيدرالى منصب رئ حاليا  و يشغل المتحدة األمريكية و محكمة األستئناف األمريكية 

:  كما حددها المتحدث فى الجلسة اإلفتتاحية بعنوان الندواتو من أهم الموضوعات التى تم مناقشتها فى  بنيويورك

 ، و ثقافة البحث و التطوير، و الملكية الفكرية،خريجينالو مشاركة  ولمة،": العالعولمةعصر "الجامعات و مكوناتها فى 

 . بالصناعةلدراسة األكاديمية ربط ا و

بمبادرة من  1949فى مصر ألول مرة عام  أعمالهاالتى تمولها وزارة الخارجية األمريكية بدأت هيئة فولبرايت  و    

دراك، و مزيد تحقيق المزيد من المعرفة، و قدر أكبر من اإل"رؤيته  تو الذى كان ت،يالسيناتور السابق ج. وليام فولبرا

 من أكبر و أقدم الهيئات بمنطقة الشرق األوسط،من المشاركة الوجدانية نحو شئون العالم". و تعد هيئة فولبرايت بمصر 

 أمريكى. باحث  1000باحث مصرى و  7000كما قامت بتقديم منح دراسية و بعثات ألكثر من 

برايت و نائب وزير التعليم العالي و دارة هيئة فولس مجلس إرئي الضيوف السيد الدكتور/ عمرو عدلى،قام بالترحيب ب    

 ،أمين صندوق هيئة فولبرايت و مستشار الشئون الثقافية بالسفارة األمريكية بالقاهرة ،و السيدة/ هيلن الفاف، البحث العلمي

نائب وزير التعليم العالى الدكتور/ ياسر رفعت, ، و بحضور السيد للهيئة المدير التنفيذي ،الدكتورة/ ماجي نصيف و أيضا  

رئيس اإلدارة مجلس ادارة هيئة فولبرايت و عضو  ،و السيد الدكتور/ محمد صالح و البحث العلمى لشئون البحث العلمى

 .ل الثقافي بوزارة التعليم العاليالمركزية للبعثات و التمثي

 

المناقشات خالل جلسات البرنامج. حضر  خبراتهمضيوفها الكرام الذين أثرت  و تشرفت هيئة فولبرايت بوجود 

  ن )حسب الترتيب األبجدى لألسماء(:التالييالبرنامج الضيوف 



 وثيا لشئون الدراسات العليا و البحالسيد الدكتور/ أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس جامعة المن •

 مدينة الساداتالسيد الدكتور/ أحمد بيومي، رئيس جامعة  •

 ، رئيس جامعة سوهاجعزيزالسيد الدكتور/ أحمد  •

 لخدمة المجتمع و تنمية البيئةالسيد الدكتور/ الدسوقي عيد، نائب رئيس جامعة السويس  •

 البحوثالسيد الدكتور/ أيمن الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا و  •

 بأعمال رئيس جامعة بنهاالقائم السيد الدكتور/ حسين المغربي،  •

 السيدة الدكتورة/ حنان عبد المنعم، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم و الطالب •

 السيد الدكتور/ خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق •

 السيد الدكتور/ شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد •

 عات الخاصة و األهليةالسيد الدكتور/ صديق عبد السالم، أمين عام مجلس الجام •

 السيد الدكتور/ طارق أبو المعاطى ، نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم و الطالب •

 البحوثالسيد الدكتور/ طارق سلمان، نائب رئيس جامعة األزهر للدراسات العليا و  •

 السيد الدكتور/ عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية •

 للدراسات العليا و البحث العلمىائب رئيس جامعة عين شمس لشئون السيد الدكتور/ عبد الناصر سنجاب، ن •

 السيد الدكتور/ عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور •

 السيد الدكتور/ ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ •

 السيد الدكتور/ ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان •

 ن الدراسات العليا و البحوثالسيدة الدكتورة/ ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئو •

 السيد الدكتور/ محمد إسماعيل إبراهيم، رئيس جامعة مطروح •

 البحوثالسيد الدكتور/ محمد عيسى السيد، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا و  •

 السيد الدكتور/ محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة •

 البحوثالسيد الدكتور/ محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا و  •

 السيد الدكتور/ محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا •

 البحوثلدراسات العليا و االسيد الدكتور/ مختار يوسف، نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون  •

 و العالقات الدولية للشئون البحثية ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوثالسيد الدكتور/  •

 السيد الدكتور/ منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف •
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